
Pater Anthony begint aan een nieuwe uitdaging 

Begin november werd bekend gemaakt dat pater Anthony Edogame osa onze parochiefederatie gaat 

verlaten. Hij heeft precies twee jaar in onze federatie gewerkt als medewerkend priester. Pater 

Anthony is 41 en komt uit Nigeria. Vijf jaar geleden kwam hij naar België om hier een Master Filosofie 

te doen. Hij is iemand die ook graag studeert. Aan het einde van zijn studie werd hem gevraagd om 

mee te helpen in de opleiding en mee te werken in de parochiefederatie. 

Hij vond het hier wel wennen. ‘De mensen kunnen best ongeduldig zijn voor diegenen die een 

nieuwe taal moeten leren,’ zo zegt hij. Heel veel is anders in de kerk in België dan in Nigeria. Naar zijn 

gevoel is de priester in Nigeria meer leider van de parochie dan hier, en ook de beleving in de liturgie 

verschilt nogal wat met wat hier in België gewoon is. Ook moeten de mensen allemaal zelf hun 

bijdrage voor de kerk geven, en dat maakt het ook anders. 

Wat hij leuk vindt aan de parochie is dat hij vriendelijke mensen trof die er ook blij om konden zijn 

dat hij de taal beter leerde. In Europa is het geloof weinig zichtbaar en hij heeft grotere waardering 

gekregen voor de oudere mensen die het geloof trouw zijn gebleven. Ook in het klooster in Heverlee 

moest hij wennen maar hij heeft er ook van geleerd, hoe je een negatieve ervaring door positief te 

zijn kunt keren, en hoe je ook geduld moet hebben. ‘Voor mij is het heel belangrijk om het juiste 

evenwicht tussen regels en liefde te leren. In Nigeria gaan meer mensen naar de kerk, ik heb hier 

geleerd de parochianen meer te waarderen.’  

Anthony gaat terug naar Nigeria om daar provinciaal econoom te worden. Dat betekent dat hij 

verantwoordelijk wordt voor het beheer van de financiën van de Nigeriaanse provincie van de 

augustijnen. Dat is een van de grootste provincies van de orde. Ze hebben 20 parochies en een aantal 

middelbare scholen en dat geld moet allemaal beheerd worden. ‘Daarnaast zal ik ook les gaan geven 

en mijn master theologie afmaken.’ 

Dank je wel pater Anthony voor het werk in de parochiefederatie en het ga je goed in Nigeria! Het is 

goed om te weten dat pater Anthony opgevolgd zal worden door een andere priester. Op dit 

moment is daar nog geen officiële beslissing over gevallen. Zodra we daarover kunnen berichten 

zullen we het u laten weten. 
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