
De eerste opdracht van de pastorale eenheid bestaat erin de bestaande 
verscheidenheid te (h)erkennen en ze bovendien actief te bevorderen 
en te ondersteunen. 
(cfr. Beleidstekst: De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen, p.5-8 
passim)

In onze werking willen we rekening blijven houden met de eigenheid 
van:

de zelfstandige pastoraal: activiteiten zijn gericht op geloof vieren, 
verkondigen en dienstbaar gestalte geven (vnl. de huidige parochies, 
territoriale pastoraal);

de ingebouwde pastoraal: onderwijs, rusthuizen, krijgsmacht, enz… 
zijn niet in de eerste plaats op geloofsverkondiging (en -beleving) 
gericht; zij scheppen evenwel de ruimte en de gelegenheid om een 
eigen pastoraal aan te bieden (categoriale pastoraal).

De katholieke Kerk van Kapellen-Brasschaat engageert zich om binnen 
haar mogelijkheden, als pastorale eenheid, aan allen die het wensen, 
alles wat nodig is aan te bieden om te groeien als christen en om deel 
te nemen aan het christelijk gemeenschapsleven. Ze wil daarbij alle 
geloofskernen op categoriaal en territoriaal vlak ondersteunen, 
bemoedigen en waar mogelijk nieuw leven inblazen:

...  door aan de mensen de gelegenheid te bieden hun geloof te 
vieren:

- op regelmatige basis (week- en weekendvieringen)
- in sacramenten
- bij bijzondere gelegenheden (stiltemomenten, schoolvieringen, 
  stille aanbidding,…)
- door het openstellen van onze gebedsruimtes (even tot 
  bezinning komen, intentieboek…)

   en dit in allerlei vormen van gebed (eucharistie, gebedsdiensten, 
rozenkrans, lijdensmeditatie, …)

Pastorale Eenheid
KAPELLEN-BRASSCHAAT
Engagementsverklaring

De Pastorale Eenheid 
Kapellen-Brasschaat (KaBras)
is een netwerk dat erop gericht 

is te werken aan 
een Kerk met toekomst. 

Wij willen als christenen actief 
aanwezig zijn in de samenleving 

van Brasschaat en Kapellen. 

Wat ons hierbij ter harte gaat, 
is de zorg voor een vitale en 

aantrekkelijke 
geloofsgemeenschap, 

waaraan alle geëngageerde 
personen en groepen hun 

medewerking kunnen verlenen. 

Dit netwerk wordt binnen ons 
bisdom duurzaam opgericht 
binnen het territorium van de 

parochies 
in Brasschaat en Kapellen. 

Het zal de verschillende 
geloofskernen onderling met 
elkaar verbinden, waardoor 

structureel een eenheid 
ontstaat.



...  door de blijde boodschap te verkondigen:

- aan alle leeftijdsgroepen
- op verschillende plaatsen (RVT’s, parochies, ziekenhuizen, scholen, christelijke   
  verenigingen, krijgsmacht, …)
- in woord én daad (troost, nabijheid, …)
- via verschillende kanalen (Kerk & Leven, website, …)

...  door aandacht en zorg te besteden aan de kwetsbare en gekwetste mens, en alle 
mensen die aan de rand geschoven worden: 

- door een voortdurende sensibilisatie en daadwerkelijk engagement (armenzorg, 
   Broederlijk Delen, ziekenzorgkernen, rouwbezoek, enz…), 

… waarbij onze zorg zich niet beperkt tot de eigen gemeenschap, maar wereldwijd 
wordt.

...  door de werking van dit alles te omringen met een verantwoord en transparant 
financieel en materieel beheer.
     
     Dit houdt in:

- een solidair beleid dat de werking en de initiatieven van de uiteenlopende 
  geloofskernen ondersteunt
- goede contacten en regelmatig overleg tussen de beleidsmensen van elke geloofskern
- gezonde verstandhouding met de gemeente en de bevoegde instanties (met oog voor  
  de wettelijke en kerkelijke verplichtingen)

...  door het bevorderen van een levende gemeenschap. 

De realisatie van de voorgaande aspecten maakt dit levende concreet: het belang van samen 
vieren, van delen, van deel te mogen uitmaken van het leven van vele mensen… erbij mogen 
zijn voorbij de beperkingen of ontgoochelingen. 

De pastorale eenheid zal elk initiatief dat het gemeenschapsgebeuren versterkt, bemoedigen en 
ondersteunen. Dit gebeurt zowel intern (binnen de eigen werking) als extern (naar alle inwoners 
binnen het territorium van de parochies van Kapellen en Brasschaat toe).

Ze doet dit:

vanuit een regelmatige herbronning en christelijke inspiratie

zowel binnenkerkelijk (voor de mensen die komen), als voor de rand- en niet-kerkelijken (zelf 
naar de mensen gaan); vanuit een openheid voor de gelovige, maar tevens voor de niet- 
of minder-gelovige en de zoekende mens èn tevens voor de andersgelovige 
(oecumenisch, interreligieus, …)

met een optimistische realiteitszin (open en respectvol voor de samenleving van vandaag en 
de concrete mens hierin); met een hoopvol zien van de ‘tekenen des tijds’

in een voortdurend overleg met de kerkverantwoordelijken 
  en -geëngageerden (binnen het geheel van de katholieke Kerk)

In onze pastorale eenheid, bekommerd om de vitalisering van de verscheidene geloofskernen 
en om hun onderlinge samenwerking, zal een leidinggevend team borg staan voor een 
gemeenschappelijke pastorale visie en beleid.


