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5 maart 1982 Port Elisabeth (R.S.A. Zuid-Afrika) -heden
Levensbeschrijving
27/08/2011: priesterwijding te Ieper door Jozef De Kesel
Pastoor Parochiefederatie Zalige-Margareta,Ieper. 27 augustus 2011 - 4 maart 2013

pastoor Federatie Heuvelland,Mesen en Reningelst. 5 maart2013 - heden

Igor de Bliquy wordt tot priester gewijd

Igor de Bliquy zal in de pastorie van Sint-Pieters gaan wonen na zijn priesterwijding.
IEPER - Igor de Bliquy (29) wordt vandaag door bisschop Jozef De Kesel tot priester gewijd.

Dat gebeurt in een viering om 14uur in de Ieperse kathedraal.
De weg naar het priesterschap was voor Igor lang en niet gemakkelijk, maar de vrienden -vooral
de vrienden van de KSA waar Igor actief is- hebben hem altijd gesteund.
Igor werd geboren in Zuid-Afrika. Hij kwam als 10-jarige jongen met zijn ouders naar Vlaanderen.
Vader Leon de Bliquy is kunstschilder. Tijdens de overtocht is de container met al het persoonlijke
materiaal van de familie overboord gevallen. 'We zijn toen alles kwijtgespeeld. Ik werd toen
getroffen door de solidariteit die we in Ieper mochten ervaren. Toen groeide bij mij ook het besef: je
mag dan nog al je materiële zaken verliezen, God speel je nooit kwijt.'
Geen diploma
In een wereld waarin jonge mensen niet langer bereid zijn tot een langdurig engagement, zet hij
toch de stap naar het priesterschap. 'Dat is bij mij stap voor stap gegroeid, met vallen en opstaan.
In mijn vormselcatechese mocht ik al ervaren hoe je kunt groeien in geloof. Je wordt daar naartoe
getrokken. Je wordt geen priester in één dag. Je wordt het stap voor stap. De wijding is geen
diploma, maar een duw in de rug, precies alsof je gelanceerd wordt als een raket. Het wordt
meteen een grote uitdaging voor ons, jonge priesters: hoe kunnen we gemeenschap blijven
vormen en mensen vinden die zich voor kleinere initiatieven willen inzetten?'
Igor wordt nu een van de drie parochiepriesters in de parochiefederatie Zalige Margareta van Ieper
naast deken Hemeryck en pater Boni. Hij gaat wonen in de pastorie van Sint-Pieters. Als

binnenkort pastoor Odiel Denorme stopt, krijgen ze er nog de parochies van Zillebeke, Hollebeke
en Voormezele bij. 'Met slechts drie priesters voor al die parochies, wordt dat wat puzzelwerk om
alles geregeld te krijgen. Maar ik bekijk het positief: de mensen hebben niet meer één pastoor,
zoals vroeger, maar drie', lacht Igor.
Hij is de derde priester die dit jaar gewijd wordt in het bisdom Brugge. Op 1mei werd Dominiek
Moens tot priester gewijd in Poperinge en op 1juli werd Mathias Parret in Bikschote.
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“Speel open kaart inzake
misbruik”
PRIESTER IGOR DE BLIQUY
SCHRIJFT SCHERPE BRIEF NAAR
BISDOM BRUGGE
Foto Dujardin Igor De Bliquy.
HEUVELLAND Priester Igor De Bliquy (32) is
het beu om als geestelijke kop van jut te zijn
omdat het bisdom Brugge naar zijn mening te
laks reageert als het op seksueel misbruik
binnen de kerk aankomt. En dat maakte hij nu
duidelijk in een scherpe brief. “Kunnen
beleidsmakers niet inzien dat hun ‘trouw aan
de Kerk’ schadelijker is dan gewoon de
waarheid te vertellen?”
De Bliquy, priester in Heuvelland, vroeg zich de voorbije weken af of het überhaupt nog zin
had om zijn job nog verder uit te oefenen. Op straat krijgt hij immers vaak boze reacties van
parochianen, die kaderen binnen de beschuldigingen van zwaar seksueel misbruik aan het
adres van zijn voorganger Daniël D. En dan is er het bisdom, dat volgens De Bliquy
onvoldoende communiceert en veel te laks omspringt met de klachten en beschuldigingen.
Zijn woede, frustraties en machteloosheid schreef hij uiteindelijk van zich af in een brief,
gericht aan Brugs bisschop Jozef De Kesel.
”Het bisdom moet open kaart spelen”, zegt De Bliquy. “Waarom heeft de bisschop niet
meteen gezegd waarom mijn voorganger ontslagen werd? Terwijl het bisdom vooral denkt om
goed te doen voor de kerk, word ik aangesproken op straat. Mensen willen hun hart luchten
en zijn boos en negatief. En daardoor ben ik kop van jut. Ja, ik heb getwijfeld of het nog wel
zin had. Bij elk nieuw geval van misbruik dat naar buiten komt, mogen wij priesters weer
helemaal van nul beginnen. Het bisdom heeft weinig contact met de basis en beseft niet wat
er op straat leeft. Door niet of fout te communiceren, brengen ze meer schade toe aan de
kerk dan ze beseffen. Bovendien zijn er strenge richtlijnen inzake seksueel misbruik die het
bisdom moet respecteren. Volgens mij reageert men daar in Brugge veel te laks op.”
Gesprek
Nadat de bisschop de brief gelezen had, volgde een gesprek onder vier ogen tussen hem en
De Bliquy. “Mijn twijfels zijn nog niet weg, maar ik ben blij dat hij geluisterd heeft”, aldus de
Heuvellandse priester. “Het was een goed gesprek. Ik heb het gevoel dat vooral zijn entourage
bang is om te communiceren. Ik geloof dat die allemaal hun best willen doen, maar het loopt
fout.”
Peter Rossel, woordvoerder van de bisschop, kan begrip opbrengen voor het standpunt van
De Bliquy. “Ik begrijp perfect hoe moeilijk zijn situatie vandaag is”, klinkt het in een korte
reactie. “Ik wil geen enkel misbruik minimaliseren. Maar de eerste feiten van priester Daniël
D. die aan het licht kwamen, waren veel minder zwaar dan de getuigenissen die vorige maand
opdoken.”
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“Ik functioneer beter in een groep”
PASTOOR IGOR DE BLIQUY KIEST VOOR MINDERBROEDERSKAPUCIJNEN
Eric Flamand Pastoor Igor De Bliquie verlaat de parochie Heuvelland.

HEUVELLAND De Heuvellandse pastoor Igor De Bliquy (36) verlaat de
parochie Heuvelland en kiest voor een proefjaar bij minderbroederskapucijnen in Antwerpen. “Ik zal het zeker missen, maar ik zal blij zijn om
eens in een gemeenschap te kunnen leven en werken”, klinkt het bij de
priester.
Een tijdje geleden vroeg de priester Igor De Bliquy een proefjaar bij de kapucijnen aan om
eventueel pater te worden. Dat is de reden voor zijn vertrek. “Het is dus geen gedwongen
ontslag of zo. Als ik bij de minnebroeders ga, moet ik wel stoppen als priester bij een parochie.
Dan ben ik dus niet meer in dienst bij de bisschop, maar wel bij de kapucijnen. Ik blijf wel
priester.”
Een van de motivaties van de overstap is dat Igor binnen het klooster in een gemeenschap kan
wonen. “Ik verander van werkomgeving, maar vooral van leefomgeving. Het leven als priester
is goed, maar ik denk dat ik beter ga functioneren in een gemeenschap.”
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