
 

 
 

Kan ik meewerken in de parochie ...? 
 

 

Geestdriftige mensen die willen meewerken aan een levende kerkgemeenschap zijn op onze 
parochie steeds welkom. 

Wat je precies zou kunnen doen hangt uiteraard af van jouw voorkeur en talenten. Ben je 
eerder een denker, of eerder een doener? Kan je goed luisteren, of organiseren? Heb je veel 
tijd, of wil je dat beetje tijd dat je over hebt, zinvol besteden? 

Op de achterzijde vind je een aantal mogelijke engagementen binnen onze parochie. Ben je 

geïnteresseerd, laat het ons weten. 

 

Ook in onze verenigingen kijken ze steeds uit naar nieuwe leden. Misschien zou je je daar 

wel eens zeer welkom kunnen voelen! 

Voor meer info met betrekking tot onze parochie en onze verenigingen kan je steeds terecht 

op onze website: www.parochie-machelen.be. 

 

Alvast bedankt voor je interesse!  

de parochieploeg: 

Wim Boulanger 
Sigrid De Schouwer 
Louisa Janssens 
Leen Paredis 
Josée Roelants 
Mieke van Dijk 
Nand Verhoeven, priester 
 

 

Graag dit formulier in de bus steken op de pastorie bij Nand Verhoeven, Kerklaan 17. 

http://www.parochie-machelen.be/


(graag invullen in drukletters a.u.b.) 

 Persoonlijke gegevens 

Naam en voornaam  

Straat  

Gemeente  

Email  

Telefoon / GSM  

 

Geef hier je keuze(s) aan.  
Onderaan bij ‘ideeën/suggesties’ mag je die keuze ook nog toelichten, zo je dat wenst! 

  

Liturgie 

 Lid werkgroep themavieringen 

 Lector 

 Misdienaar 

 Organist / bespelen ander instrument 

 Lid kerkkoor / individueel zangtalent 

Diaconie 

 
Medewerker Ziekenzorg : bv. Bezoeken van zieken, hulp bij 
transport voor en na de zondagsviering , ...  

 Medewerker Broederlijk Delen, Welzijnszorg 

 Medewerker Vrienden van Lourdes 

Catechese 

 Doopselcatechese 

 Huwelijkscatechese 

 Begeleider eerste communie 

 Vormselcatechese 

Praktisch 

 Kerkkuis 

 Versiering in de kerk (bv. bloemen, kerststal, ...) 

 Verzorgen van drukwerk, huis aan huis bezorgen van drukwerk 

Organisatie / 
administratie 

 Lid parochieploeg 

 Abonnering parochieblad 

Communicatie 
 Redactie parochieblad 

 Beheer website 

 

Heb je nog andere ideeën/suggesties, dan kan je ze ook hieronder vermelden of misschien 

wil je iets nader toelichten. 

 

 


