
K & L 2017/39 NIEUWS UIT DE PAROCHIERAAD 
 
Terugblik op de bijeenkomst van 12 september 
 
Elf parochianen zetten zich op 12 september rond de tafel van zaal Pulhof in 
Bergheem. 
De inleidende bezinning legde de rode loper uit voor het hoofdthema van de 
avond: diaconie of dienstbaarheid. Daarmee was de toon gezet voor een 
gesprek dat een vervolg wilde zijn op de bijeenkomst van de maand mei; toen 
spraken we voor het eerst over dat thema. 
 
Voor we erin vlogen, namen we het verslag van 27 juni ter hand. Op die laatste 
bijeenkomst van het vorige werkjaar evalueerden we de jaarwerking 2016-
2017. Het verslag van toenmalig verslaggever Greet Zwysen werd unaniem 
goedgekeurd. 
 
Uit het gesprek over diaconie onthouden we vooral het volgende: 
- Diaconie is een wezenlijk element in ons christen zijn. 
- Op de infoborden in de kerk kan je informatie vinden van de 

solidariteitsgroepen Brody en Derde Wereld. Het zou fijn zijn als onze derde 
werkgroep, de Werkgroep Parochiale Solidariteit of ParoSol die zich inzet 
voor noodlijdenden in de eigen wijk, zich ook meer kenbaar zou maken en 
ook wat zou vertellen uit ervaring (bv. wat de noden zijn, hoeveel mensen 
ze bezoeken/helpen). Zichtbaarheid en transparantie motiveren tot steun. 
De werking van ParoSol kan dus een ‘opkikker’ gebruiken. Leden van het 
parochieteam wisselen hierover uit met de kerngroep van ParoSol. 

- Teveel acties en omhalingen in de kerk werken demotiverend. We zijn 
beperkt in onze draagkracht. 

- Vrijwilligers verdienen het om eens per jaar speciaal in de bloemetjes gezet 
te worden. De Nieuwjaarsreceptie kan daartoe een gelegenheid zijn. In het 
Feestcomité zal men ideeën uitwerken. 

 
Uit de nieuwsronde springt vooral het volgende in het oog: 
- Onze pastorale eenheid: de stuurgroep stelt het oprichtingsdossier samen 

dat aan de bisschop  
- voorgelegd wordt. De Pastorale Eenheid wordt opgericht bij het begin van 

2018. Informatie over de PE op www.kerknet.be/organisatie/hobekiwi. 
- De eerste communieviering heeft plaats op pinksterzondag 20 mei 2018 om 

9.30 uur. Ouders worden verwacht op de infoavond van woensdagavond 11 
oktober 2017 om 20 uur in Bergheem. 

- De vormselwerking gebeurt in samenwerking met de parochie Pius X. Op dit 
moment zijn er 38 vormelingen en 7 catechisten. De vormselviering heeft 
plaats op zaterdag 19 mei 2018 om 14 uur in de kerk van Pius X 



(Groenborgerlaan 214). De eerste bijeenkomst voor ouders en jongeren is 
voorzien op woensdagavond 27/09 van 19 tot 20.30 uur, eveneens in de 
kerk van Pius X. 

- Het Feestcomité organiseert binnenkort de jaarlijkse Kaas- & Wijnavond, nl. 
op zaterdagavond 14 oktober 2017 om 18.30 uur. Een primeur voor dit jaar: 
er wordt nu ook een suikervrij dessert aangeboden. Meer info in een apart 
artikel. – De Mechoui van 25 juni 2017 zorgde voor een netto-opbrengst van 
1.198,11 euro. Op vraag van mensen waren er dit jaar ook vegetarische 
burgers voorzien, ze zullen volgend jaar opnieuw op het menu staan. 

- De pastorie: de werken die startten op 7 november 2016, zijn nog bezig. Er 
is nog geen einddatum vastgelegd. De parochiefeesten hebben van 2013 tot 
op heden 5.308,92 euro opgebracht voor de verfraaiing van de 
benedenverdieping. De mensen van het secretariaat popelen om aan de 
slag te gaan op de vernieuwde locatie. 

- De KSA hield een goed wervingsactie. Binnenkort meer nieuws over KSA 
Striideburgh in een apart artikel.  

- De Werkgroep Derde Wereld onthaalde pater Wevers die in België was voor 
zijn 50-jarig priesterjubileum. Pater Herman De Vriendt komt in 2018 op 
bezoek. Bij het einde van het jaar mogen we de jaarlijkse brief om steun 
verwachten. De Werkgroep steunt daarmee het werk van de paters Wevers, 
De Vriendt, Damen én een missiepost in India. 

- De Werkgroep Brody plant de Brodydag op 18 maart 2018. 
- Al worden de leden van onze koren ook ouder, toch zetten ze met veel 

enthousiasme verder hun beste beentje voor om de zang in de vieringen te 
verzorgen. 

 
Deelnemers aan de parochieraad krijgen het volledige verslag vanzelf 
toegestuurd. Kan u niet meedoen, maar volgt u wel graag het wel en wee van 
de parochie: lees dan het volledige relaas op de infoborden in de kerk en in 
Bergheem of haal het van de parochiale website.  
 
De volgende bijeenkomst staat genoteerd op dinsdagavond 17 oktober 2017. 
We inventariseren tegen dan alle werkpunten uit de verslagen van het 
afgelopen jaar die nog om opvolging vragen. Leden bezorgen ze zo snel 
mogelijk aan de moderator. 
 
Mia Verbanck, moderator, en Dirk Van Doren, verslaggever 
 
 


