
 
 

De Kerk: leerblad 
 
A. paus  
- oorsprong naam Komt van Latijn :papa 
- betekenis? Vader 
- functie? Hoofd van de Rooms-Katholieke kerk 
- hoe heet regeerperiode? Pontificaat 
- wie was eerste paus? Petrus (van jaar 33 tot 67) 
- wie is huidige paus? Franciscus 
- echte naam? Jorge Mario Bergoglio 
- hoeveelste paus? 266ste paus 
- sinds wanneer is hij paus? Sinds 2013 
- woonplaats? Vaticaanstad 
  
  
B. bisschop  
- betekenis? Opzichter 
- functie? Hoofd van een bisdom 
- hoeveel bisdommen in België? 8 
- welke? Antwerpen / Brugge/ Doornik/ Gent/ Hasselt/ 
 Luik/ Namen/ Mechelen-Brussel 
- belangrijkste bisdom? Aartsbisdom (= Mechelen- Brussel) 
- wie aan hoofd van aartsbisdom? Aartsbisschop of kardinaal 

Jozef De Kesel 
- wat zeg je tegen de kardinaal? Eminentie 
- wie is bisschop van Gent Monseigneur Luc Van Looy 
- kerk van monseigneur van Looy? Sint-Baafskathedraal Gent 
- aanspreektitel bisschop monseigneur 
  
C. deken  
- functie? Hoofd van een dekenaat 
- wat is een dekenaat? Aantal parochies binnen een bisdom 
- wie stelt hem aan + benoemt? De bisschop 
- woning? Dekenij 
- dekenaat Eeklo bestaat uit? 12 parochies in 

Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke, Waarschoot 
- welke parochies in Eeklo? St.-Vincentiusparochie 

St.-Antoniusparochie ( Balgerhoeke) 
St.-Jozefparochie 
O.-L.-Vrouw Hemelvaart parochie (Oostveld) 

- wie is deken in Eeklo Deken Wilfried Van Wilder 
 
 
 
 
 



D. priester Bijv. E.H. Roeland Vansteenkiste  
- functie? Hoofd van een parochie 
- oorsprong naam? Komt van het Latijnse pastor = herder 
- welk sacrament krijg je? priesterwijding 
- welke belofte?  Celibaat = niet trouwen 
  
E. diaken  
- oorsprong naam? Komt van het Grieks diakonos : dienaar 
- functie? - Mag in de mis evangelie lezen en preken 

- mag doop uitvoeren 
- mag in catechese het geloof uitleggen 
- mag H. Communie delen met de priester 

- voorwaarde? Moet gewijd worden / mag getrouwd zijn!  
  
  
F. lector  
-functie? Leest voor in de kerk 
- welke lezingen? 1ste lezing uit Oud-Testament 
 2de lezing uit Nieuw-Testament 
G. koster  
- functie? Speelt orgel 
  
H. misdienaar  
- functie? Dient de mis 
I. catechist  
- functie? Begeleidt vormselcatechese ( voorbereiding op 

Vormsel en plechtige Communie) 
H. pastoraal werker  
- functie? Verantwoordelijk voor bijv. catechese op parochie/ 

ziekenzorg/ inhoud misvieringen/ parochieblad 
Kerk en Leven… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zesde leerjaar Meidoorn Eeklo, Godsdienst Thema Kerk. 


