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Aanwezigen: Mia Berckmans, Leo De Bie, Johan Dierckx, Marleen Henderickx, Tatjana Palikuca, 
Aiko Roegiest (KSA), Van Doren (verslaggever), Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck 
(moderator), Ian Verheyke (KSA), Paul Zwysen 
 
Verontschuldigd: Theo Decker, Marie-Jeanne Malherbe, Greet Zwysen 
 
Voor deze eerste vergadering in het nieuwe werkjaar werden de uitnodigingen op een bredere 
schaal verzonden en de volgende mensen hebben zich laten verontschuldigen (nooit vrij op 
dinsdagavond, gezondheidsredenen, …): Julien Bulcke, Jean-Louis Luyckx, Ludo Looverie, Marie-
Claude Luyckx-Van Cutsem, Jeanne Van Clé-De Witte 
 
 
1. Inleidende bezinning over diaconie 

Zie bijlage. Als aanvulling bij de tekst (Mt 25,35-36) werd de poster getoond van Kerknet: 
“Barmhartigheid verbindt” die de 7 werken van barmhartigheid als volgt verwoordt: 
2 x 7 keer goed doen 
* Met je lijf 
 - zieken bezoeken 
 - gevangenen bezoeken 
 - hongerigen te eten geven 
 - dorstigen te drinken geven 
 - helpen wie in nood is 
 - vreemdelingen herbergen 
 - doden begraven 

* Met je hoofd 
 - goede raad geven aan wie in de war is 
 - onderwijzen wie daar nood aan heeft 
 - mensen een geweten schoppen 
 - bidden voor anderen 
 - troosten wie verdriet heeft 
 - kwaad niet met kwaad vergelden 
 - lastige mensen geduldig verdragen 

 
 

2. Verslag van de vergadering van 27 juni 2017 

 - er zijn geen opmerkingen op dit verslag en het wordt dan ook integraal goedgekeurd, met 
 dank aan Greet. 

 

3. Diaconie 

We bespreken verder het vervolg van de vragenlijst en de antwoorden in verband met diaconie 
die in de vergadering van 16 mei 2017 nog niet aan bod kwamen. 

3.1 Bij de eerste vraag (verschillende vormen van dienstbaarheid / wat weglaten / wat 
toevoegen / wat opwaarderen / …) worden de volgende opmerkingen en aanvullingen 
geformuleerd: 

- Teveel omhalingen werken demotiverend. We zijn trouwens beperkt in onze draagkracht. 

- Voor een aantal solidariteitsacties in de kerk bestaat een “omhaalverplichting” vanuit het 
bisdom, dit zijn: 

 * Broederlijk Delen 
 * Welzijnszorg 
 * Mediazondag 
 * Damiaanactie 
 

PAROCHIERAAD
Vergadering van

12 september 2017
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- Voor de Damiaanactie wordt jaarlijks de folder in alle brievenbussen van de parochie gebust.  
Mia Berckmans staat in voor de verdeling van deze folders bij een (verminderend) aantal 
postbodes.  Als deze taak te zwaar wordt, dan zullen we dit niet meer doen. 

 Verkoop van de stiften (of ander materiaal) in de kerk: ???? 

- 11.11.11.actie 
 Jaarlijks doet KSA een huis-aan-huis-ronde in de parochie om de nodige gelden bij mekaar 
te krijgen.  De parochie zal hier zelf geen actie meer voor ondernemen.   

Actiepunt voor KSA 

 Indien 11.11.11-Berchem aan de kerk wil verkopen, dan wordt dit niet geweigerd. 

 De verspreiding van de folders gebeurt door Marie-Jeanne Malherbe. Zo te behouden ? 

- Vredeseilanden 
 Zal in het vervolg niet meer door de parochie of in de kerk worden gesteund. 

- Werkgroep Brody 
 Er gaat veel aandacht naar Brody omdat er een goede werkgroep Brody is en omdat er 
goede contacten zijn met de mensen ter plaatse.  We kunnen bijna zeggen dat deze 
werkgroep té goed werkt. 
 Dit staat in tegenstelling met de werkgroep ParoSol: indien deze evenveel aandacht en inzet 
zou gekregen hebben, dan zou deze ook vandaag nog goed gewerkt hebben. 
 De bedoeling is niet om de werking van Brody te verminderen maar wel om het onevenwicht 
tussen beide werkingen te verminderen en de werking van ParoSol op te krikken. 

Actiepunt voor PT 
 
- ParoSol (werkgroep parochiale solidariteit) 
 Er worden elk jaar nog mensen bezocht in de in de eindejaarsperiode maar dit lijkt eerder op 
een privé-initiatief dan op een georganiseerde werking.  
 Er zijn ooit wel jongere kandidaat-medewerkers geweest maar deze konden niet tijdens de 
daguren vergaderen (professionele verplichtingen) en voor de ouderen was vergadering ’s 
avonds niet haalbaar. 
 Een aantal praktisch zaken moeten nu wel realiseerbaar zijn: zo bv. het sturen van 
verjaardagskaartjes of kerstkaartjes naar alleenstaanden of naar mensen die naar een WZC of 
serviceflat buiten de parochie zijn verhuisd. Hiervoor hebben mensen eerder al aan Marie-
Jeanne gegevens bezorgd. We vragen haar om de lijst op te diepen zodat we hem kunnen 
actualiseren. Voor het schrijven van kaartjes zouden de mensen van het parochiesecretariaat 
ook ingeschakeld kunnen worden.  
Kort samengevat: Na een gesprek met de huidige verantwoordelijke van ParoSol moet 
ParoSol dringend een nieuwe “drive” krijgen, moet opnieuw tot leven worden gewerkt. 

Actiepunt voor PT 

- Diaconie is en blijft een wezenlijk element in ons christen zijn.   

- Zeer belangrijk is het om bij alle initiatieven een openheid en transparantie na te streven naar 
de parochie, naar de mensen die (financieel) het betreffende initiatief steunen. 
 Op dit moment hangt op de infoborden in de kerk informatie van de kerkfabriek, van de 
werkgroep Brody en van de werkgroep Derde Wereld. Het zou fijn zijn als ParoSol zich ook 
meer kenbaar zou maken en bv. zou vertellen hoeveel mensen ze bezoeken/helpen. Dat 
motiveert mensen tot steun aan de kas van ParoSol. 

Aandachtspunt voor alle organisaties 

3.2 Bij de laatste vraag i.v.m. de vrijwilligers en vooral de waardering van de vrijwilligers 
werden de volgende opmerkingen en aanvullingen geformuleerd: 

- Iedereen gaat ermee akkoord dat de vrijwilligers het verdienen om eens per jaar een speciaal 
dankwoord en uitdrukking van waardering te krijgen. 
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- De suggestie om dit te doen tijdens een bestaand initiatief nl. de nieuwjaarsreceptie krijgt de 
algemene instemming.  Het is ook zinvol om deze bedanking uit te spreken namens de 
aanwezige parochianen. 

- Vermits dit nog niet besproken is in het Feestcomité, zal dit daar op de volgende vergadering 
aan bod komen voor verdere uitwerking. 

Actiepunt voor Feestcomité 
 

4. Nieuws en Varia 
 
 4.1   HOBEKIWI: Pastorale eenheid (PE) in voorbereiding 

  - Er is (tot 17 september) een bevraging lopende voor de keuze van een naam voor de PE: 
 mogelijkheden: Damiaan, Kleopas, Ruth en Tobias.  Meer informatie hierover is te vinden op 
 de betreffende website (o.a. te vinden via verwijzing op de parochiale website). 

  - Een stuurgroep werkt op dit ogenblik aan een oprichtingsdossier dat aan de bisschop zal 
voorgelegd worden en dat kan leiden tot de officiële oprichting van de PE.  Bedoeling is dat dit zou 
kunnen gebeuren begin 2018.  Bij deze oprichting ontvangen dan alle personen die een 
zending/benoeming hebben in één van de parochies of in een school, WZC, … een nieuwe 
zending/benoeming die voor de gehele PE geldt. 

  - Meer informatie te vinden op de website van de PE:  
      https://www.kerknet.be/organisatie/hobekiwi 

Actiepunt voor alle geïnteresseerden 
 
 4.2   Eerste Communie 

 - voorzien op Pinksterzondag 20 mei 2018 om 9.30 uur 

 - infoavond in Bergheem op 11 oktober 2017 om 20 uur 
 
 4.3   Vormsel 
 - wordt gezamenlijk georganiseerd voor de parochies Middelares en Pius X 

 - voorzien op zaterdag 19 mei 2018 om 14 uur in de kerk van Pius X 

 - naamopgave is voorzien in onze kerk 

 - eerste bijeenkomst voor de ouders en jongeren op woensdag 27/09 van 19 tot 20.30 uur in 
 de kerk van Pius X. 

 - er zijn tot hiertoe 38 inschrijvingen en 7 catechisten. 
  
 4.4   Feestcomité 
 - volgende activiteit: Kaas- & Wijnavond op zaterdag 14 oktober 2017.  De uitnodiging hiervoor 
 zal eerstdaags worden bezorgd.  Uiteraard verwachten we iedereen op deze avond. 
 Dit jaar is er ook een suikervrij dessert voorzien. 

 - De Mechoui van 25 juni 2017 had een netto opbrengst van 1.198,11 euro. 
 Er werd dit jaar ook een vegetarisch menu aangeboden (na een concrete vraag van iemand) 
 en dit zal volgend jaar opnieuw worden gedaan. 
 

 4.5   Pastorie 

 - De lening van 100.000 euro van parochie en Bergheem aan de Kerkfabriek is officieel 
 verleden bij de notaris. 
 - Stand van de werken: schilderwerken en allerlei afwerkingen in uitvoering.  Er is nog geen 
 einddatum vastgelegd. 
 - Het kantoor op het gelijkvloers (parochiaal gedeelte) zal gedeeltelijk worden opgefrist, met 
 geld uit een reserve van de aannemer. 
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 - Schilderen van de luifel aan de inkomdeur is op dit ogenblik vervat in een lot schilderwerken 
 tezamen met de kroonlijsten.  Dit kan echter niet in het budget van dit jaar.  Er wordt getracht 
 om de luifel nu toch mee op te nemen in de werken. 
 - Tuin pastorie 
 Binnen de Kerkfabriek is er geen eensgezindheid over de grootte van de opdeling van de tuin 
 tussen de toekomstige huurder van het appartement en de parochie.  Daarom de vraag aan de 
 leden van de PR. 
 Ook hier is er geen eensgezindheid:  
   een minimum is 1,5 à 2 meter als koertje om de vuilnisbakken buiten te kunnen plaatsen en 
 om het onderhoud van ramen en deuren toe te laten. 
  een maximale oplossing zou eventueel toelaten om een koffie (na de zondagsviering) of een 
 kleine receptie bij één of andere gelegenheid toe te laten. 
  de afscheiding tussen beide delen zou ofwel met een hekwerk, ofwel met een haag kunnen 
 gerealiseerd worden. 
  het parochiedeel van de tuin zou uit gazon kunnen bestaan, of er zou een harde bevloering 
 (betondallen, klinkers, of een waterdoorlatende verharding) kunnen voorzien worden.  Hiervoor 
 is echter geen budget voorzien bij de Kerkfabriek. 
 - Inrichting van parochiegedeelte 
 Sinds 2013 is er door de parochie gespaard voor deze werken: de jaaropbrengst van het 
 Feestcomité is telkens opzijgezet en tot einde 2016 gaat dit reeds om 5.308,92 euro. 

 Aanpak en planning van deze werken moet nog besproken worden.  
Actiepunt voor PT en Kerkraad 

 
 4.6   KSA 

 Wervingsactie is goed verlopen. 

 4.7   Secretariaat 

 Wachten op een datum om te kunnen herstarten met de gewone werking in de pastorie. 

 4.8   Werkgroep Derde Wereld 

 - Pater Wevers was in België voor zijn 50-jarig priesterjubileum en is nu terug in Venezuela. 
 - Pater Herman De Vriendt komt volgend jaar nog eens op bezoek. 
 - Er wordt dit werkjaar geen Derde Wereldavond ingericht. Bij het einde van het jaar wordt de 
 jaarlijkse brief om steun verzonden. 
 - de Werkgroep steunt verder pater Louis Damen en een missiepost in India.  
 
 4.9   Kerkraad 

 - Er is nog geen vervanging voor de kosteres.  Er zijn wel 2 dames kandidaat waarvoor 
opleiding moet voorzien worden.  Voorstel om dit op een zaterdagmorgen te doen in 
aanwezigheid van Johan Dierckx, Mia Verbanck, Jozefa Vangoidsenhoven en Armand 
Janssens.  

Actiepunt voor Johan Dierckx 

 - Periodieke reiniging van de kerk 
 Er werden offertes opgevraagd maar de ontvangen aanbiedingen liggen veel te hoog in 
verhouding tot de beschikbare budgetten. 
 Kerkraad zal verder uitzoeken maar dan met een lagere frequentie. 
 Mogelijkheid is eveneens dat dit tegen vergoeding kan uitgevoerd worden door de 2 
kandidaat-kosteressen.  

Actiepunt voor Kerkraad 

4.10  Het Parochieteam 

 Heeft niets te melden, is niet samengekomen. 
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4.11  Werkgroep Brody 

  Brodydag voorzien op zondag 18 maart 2018 

 4.12  Schola Gregoriana 

  Gemiddelde leeftijd is ondertussen al opgelopen tot 71,5 jaar maar ze zingen dapper door. 

 4.13  Parochiekoor 

Loopt ongeveer gelijk met Schola Gregoriana maar we hebben toch liever een viering verzorgd 
door een zanggroep dan met cd-muziek. Het is een hechte vriendengroep, de zorg voor 
mekaar is groot, ook nu de mensen ouder worden en zich moeilijker kunnen verplaatsten. Via 
carpooling geraken ook mensen met een rollator ter plaatse. 

 4.14  Zondagskoffie 

  Vanaf oktober zullen Greet Zwysen en Mia Berckmans op zaterdag alles klaarzetten. 
  Op zondag verzorgt Suzanna Meloyan reeds de koffie. 
 

4.15  Wetgeving op privacy 

 Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe strenge Europese wetgeving op de privacy van kracht.  In 
 bijlage vindt u een korte samenvatting van de punten die voor ons van belang kunnen zijn. 

 

4.16  Charter van goed Kerkelijk Beheer 

  Door de Bisschoppenconferentie van België werd een “Charter van goed Kerkelijk Beheer” 
  opgesteld.  Dit is van belang voor iedereen die omgaat met gelden die aan de gemeenschap 
  toebehoren of voor iedereen die te maken heeft met de roerende en onroerende goederen 
  van de parochie en/of de kerk.  U vindt de integrale tekst hiervan in bijlage. Zie ook 
  https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/charter-van-goed-kerkelijk-beheer. 

Actiepunt voor alle betrokkenen 
 
5. Volgende vergadering 

 
Dinsdag 17 oktober 2017 om 20 uur in Bergheem – zaal Pulhof (kleine zaal naast de inkom) 
Al wie, zoals gevraagd werd op de vergadering van juni 2017, een lijst heeft opgemaakt 
van de actiepunten die nog hangende zijn, wordt gevraagd deze uiterlijk op maandag 25 
september 2017 te bezorgen bij Mia Verbanck, liefst per mail, zodat deze mee kunnen 
besproken worden op de voorbereiding van de volgende vergadering 

Actiepunt voor allen 
 

6. Bijlagen 

 1. Tekst inleidende bezinning 

 2. Tekst i.v.m. nieuwe wetgeving op de privacy 

 3. Charter van goed Kerkelijk Beheer 

 
Dirk Van Doren, verslaggever 
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Bijlage 1 aan verslag Parochieraad van  17/09/12 
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 Bijlage 2 aan verslag Parochieraad van 17/09/12 

 

 
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 

verordening gegevensbescherming) 

 

De hierboven vermelde verordening telt 88 bladzijden en is geschreven voor mensen die gewoon 

zijn om juridische teksten te lezen en te begrijpen. 

Wie interesse heeft om dit te ontvangen mag me altijd een mailtje geven en dan volgt de pdf-

versie.  

Zie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=EN  

 

Er is mij verteld dat de voornaamste punten de volgende zijn: 

* iedereen moet toelating geven om opgenomen te worden in een bestand; bv. het algemene 

parochiebestand, of het ledenbestand van de parochieraad, of het ledenbestand van het 

parochiekoor, of … 

Voor zover ik het kan afleiden moet die toelating uitdrukkelijk gegeven worden en kan dat niet 

stilzwijgend of door te schrijven in een mail dat wie niet reageert akkoord is met de opname in het 

betreffend bestand. 

* het gebruik van persoonlijke identificatiegegevens door andere partijen dan diegene waarbij je 

bent aangesloten is strafbaar. 

D.w.z. dat het doorgeven van die gegevens (namen, adressen, mailadressen, telefoonnummers, …) 

aan derden niet is toegestaan.  Concreet heeft dit als gevolg dat bij een mailing alle 

bestemmelingen in BCC (blind carbon copy) moeten worden gezet in plaats van CC (carbon copy) 

zodat een bestemmelingen geen mailadressen van anderen kan zien. 

* het databestand mag niet gebruikt worden om andere informatie door te sturen dan die 

informatie die eigen is aan de vereniging die de toelating heeft verkregen. 

Daarom is het van belang om bij de formulering van de toelating dit zo breed mogelijk op te maken. 

 

De verordening is NIET van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens … door een 

natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit … 

 

 

 

 

Bijlage 3 aan verslag Parochieraad van 17/09/12 

 

Het Charter van goed Kerkelijk Beheer zal met een afzonderlijke mail worden verzonden. 


