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Heverlee 12 oktober 2016 

 

 

Verslag vergadering 4 oktober 2016 

 

De coördinatievergadering is constructief verlopen. Er werden afspraken gemaakt voor de 

geplande activiteiten. Er werd ook van gedachten gewisseld over eventuele nieuwe 

activiteiten en ook over de uitvoering. Meer naar buitenkomen, zoals tijdens de receptie op 

het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Troost, lijkt wel de ideale manier om de gemeenschap in 

de kijker te plaatsen. 

 

Dag van de chronisch zieke mens wordt georganiseerd op 9 oktober door Ziekenzorg. 

 

Spaghettislag van de Orgelpijpjes op 22 oktober in de Sint-Ritazaal. Warm aanbevolen aan 

sympathisanten. U kunt de orgelpijpjes zien, horen en met een lekkere spaghetti ze ook 

steunen. 

 

Kerkentocht op 5 november door ‘De Orgelpijpjes’ eigen organisatie. 

 

Quiz van de jeugdbewegingen op 26 november. Het is een eigen organisatie.  warm 

aanbevolen. 

 

Dessertbuffet dat zal georganiseerd worden op 11 november. Basis blijft onveranderd maar 

er zal getracht worden om ‘nieuwkomers’ bij het gebeuren te betrekken. Momenteel hebben 

Samana, de Jeugdbewegingen van de parochie en OKRA hun medewerking toegezegd. 

(Bestuur OKRA) 

 

Adventskrans zal gemaakt worden in de week van 21 tot 25 november.  Er werd nog geen 

verantwoordelijke aangeduid. OKRA onderzoekt momenteel de mogelijkheden om in het 

trefpunt een ‘hobbypunt’ op te richten. (bloemschikken, knutselen, breien, tekenen…). Indien 

dit lukt kan het een eerste activiteit zijn voor deze groep. (Bestuur OKRA) 

 

Soep op de stoep wordt georganiseerd tijdens het weekend van 26 en 27 november. De 

pompoenen zijn reeds in voorraad. Er zijn reeds een aantal vrijwilligers voor het maken en 

bedelen of verkopen  van de soep. Er zal getracht worden om de soep aan te bieden VOOR de 

kerk.  

 

Parochieontbijt op 11 december wordt georganiseerd samen met de werkgroep Samen tegen 

armoede (Voorheen Welzijnszorg). Folders zullen verdeeld worden door het Heilig 

Hartinstituut. 

 

Truffelverkoop door de jeugdbewegingen op 11 december. Is een eigen organisatie, warm 

aanbevolen. 

 

  



Kerstmis er zal gevraagd worden om de bomen te bestellen via de Pastorale zone. Philippe 

zal de levering opvolgen. Luc en/of Guido zullen in versterking gevraagd worden om de 

bomen in de tuin te leggen. Opstellen van de kerststal verantwoordelijkheid Guido. Op 

kerstavond  zal glühwein geserveerd worden VOOR de kerk.  

 

Op 1 januari zal OKRA Bakje Troost organiseren. Verenigingen of vrijwilligers kunnen zich 

kenbaar maken volgend jaar. (behalve in de maanden februari, september en november)  

 

Sterzingen wordt georganiseerd op 7 januari 2017. De jeugdbeweging heeft beloofd een 

aantal begeleiders te leveren. Iedereen is welkom.  (begeleiders, klaarzetten zaal, opruimen, 

bediening van versnapering na het zingen…) 

 

Organum zal de bediening verzorgen tijdens de parochieontmoeting Lichtmis op 5 februari 

2017.  

 

Algemeen 

Alle verenigingen kunnen gratis teksten en foto’s publiceren in onze editie van Kerk&leven 

(transmissietijd van 12 dagen). De teksten en foto’s in hoge resolutie kunnen overgemaakt 

worden aan sameninactie@gmail.com. De publicatie is gratis. 

 

Kerk en leven zal, om in orde te zijn met de verzekering, bij de aankondiging van een 

activiteit voor de parochieraad dit vermelden. 

 

Volgende vergadering 15 februari 2017. 

 

Wenst u mee te bouwen aan onze gemeenschap door een of meerdere activiteiten te steunen 

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijken of via e-mail 

sameninactie@gmail.com  

 

 

Bernadette, Frie, Frieda en Philippe 

 


