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KARDINAAL
SCHOTTE
VANDAAG
BIJGEZET IN ZIJN DIACONALE KERK
Drie dagen na de derde verjaardag van het overlijden van kardinaal Schotte kreeg
deze West-Vlaamse scheutist zondag een definitieve rustplaats in zijn diaconale kerk
‘Sint-Juliaan-der-Vlamingen’ te Rome. Ook kardinaal William Joseph Levada
(USA), prefect van de congregatie voor de geloofsleer, mgr Nicola Eterovic
(Kroatië), secretaris-generaal van de bisschoppensynode en pater Edouard Tsimba
(Congo), generale overste van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
(missionarissen van Scheut), woonden de herdenkingsdienst bij waarin mgr. Roger
Vangheluwe, bisschop van Brugge, voorging.
“Kardinaal Schotte was een bouwer van vrede en gerechtigheid”, benadrukte pater
Hugo Vanermen, msc, rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting SintJuliaan-der-Vlamingen, in zijn homilie tijdens de herdenkingsviering op. “Kardinaal
Schotte was van bij zijn roeping als religieus, als priester, als bisschop en kardinaal
steeds bewust van geliefd te zijn door Hem die hem geschapen en geroepen had.
Deze overtuiging heeft hem tot dienaar gemaakt van de Kerk aan wie hij zich heeft
gegeven tot enkele weken voor zijn hemelvaart wanneer hij in Washington zijn
intieme vriend, paus Johannes Paulus II, ging vertegenwoordigen voor de vieringen
van de 150ste verjaardag van dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van
Onze-Lieve-Vrouw.”
Rector Vanermen noemde de missie van kardinaal Schotte de vervulling van de
missie die hij had ontvangen, vooral als secretaris-generaal van de
Bisschoppensynode. “Gedurende lange jaren heeft hij met het wereldepiscopaat
gezocht naar de actualisatie van de boodschap van het evangelie volgens de
documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.”
Eveneens verwees Hugo Vanermen naar de wapenspreuk van kardinaal Schotte,
“Parare viam Domino Pacis” (de weg van de vrede voorbereiden voor de Heer).
“Deze wapenspreuk is een verwijzing naar zijn patroon Johannes de Doper, maar
terzelfder tijd een verwijzing naar zijn werk: de ware vrede bevorderen die van God
komt. Ook hier kunnen wij een band leggen met het evangelie van vandaag: de echte
vrede zonder gerechtigheid is niet mogelijk. In die zin was kardinaal Schotte een
bouwer van vrede en gerechtigheid en een veelgeliefde zoon van de Vader.”
Na het citeren van een commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem
in de vierde eeuw, besloot rector Vanermen zijn homilie met de reden waarom
kardinaal Schotte een gelukkig man was. “De zin en het doel van zijn leven ten

dienste van de kerk en de mensen werd gedragen en gestuwd door het mysterie van
de Drievuldigheid van liefde. Moge hij daarin voor ons een voorbeeld zijn.”
Op het einde van de eucharistieviering onthulde mgr. Roger Vangheluwe een
gedenksteen “als een herinnering aan kardinaal Schotte en een uitnodiging om te
bidden voor hem en zijn zielerust.”
Naast een paar tientallen vrienden en familieleden van kardinaal Schotte woonden
ook Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen, en Kurt Vanryckgehem,
burgemeester van Waregem, de eucharistieviering bij.
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