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NIEUWS UIT DE PAROCHIERAAD 
 
Terugblik op de bijeenkomst van 16 mei 
 
De parochieraad neemt dit werkjaar de hele parochiewerking stapsgewijs onder de loep. En laat zich 
daarbij graag leiden door een vragenlijst van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad. We willen in kaart 
brengen wat onze sterktes en zwaktes zijn met het oog op de toekomst. 
 
De inleidende bezinning benadrukte dat vieren,  geloofsverdieping en dienstbaarheid onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn of om het met de woorden van de Duitse kardinaal Karl Lehman te zeggen:  
“Waar verkondiging niet wortelt in bezinning en godsvrucht, wordt ze nietszeggend en praatziek. 
Waar ze zich niet in liefde bewijst, wordt ze ideologie. 
Een viering die niet meer gedragen wordt door het levende, duidende woord, verdort tot ritus; 
een liturgie die niet meer op nieuwe wijze oproept tot zending, verwordt tot cultus. 
Zonder vitale vernieuwing vanuit het Woord Gods verlamt het engagement en de moed tot liefde; 
caritas zonder godsliefde dreigt te verglijden naar legalistische bedrijvigheid. 
De drie wezenlijke opdrachten van de kerk roepen elkaar op en komen zo tot hun volheid.” 
 
Het verslag van de bijeenkomst van 28 maart 2017 werd unaniem goedgekeurd.  
Dan hebben we onze uitwisseling over het thema verkondiging en catechese verdergezet. 
Samenvattend willen we naar de toekomst toe de volgende zaken vasthouden: 
- Blijvende vorming van mensen die zich bezighouden met geloofsverdieping en voorbereiding op 
sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel zijn levensnoodzakelijk! 
- Als we geloofsverdieping aanbieden, bv. door een spreker uit te nodigen, dan reiken we die aan 
aan alle mensen in de parochie, niet enkel aan onze eigen groep. We clusteren dus ons aanbod.  
- Ons catechetisch traject voor doopsel, eerste communie en vormsel kan nog meer een eenheid 
vormen en mag voor jonge ouders nog meer ‘in de étalage gezet worden’.  
 
Daarna pakten we diaconie of dienstbaarheid aan. Bij deze eerste uitwisseling springt het volgende 
meteen in het oog: 
- De inzet voor de noden in de eigen omgeving is teveel verwaterd en mag een stevige boost 
krijgen. Wat zijn die noden in onze eigen omgeving en hoe kunnen we eraan tegemoetkomen? 
- Diaconie is veel meer dan actievoeren en geld ophalen. Het is erg belangrijk om de spiritualiteit 
waaruit we het doen te verwoorden én te voeden.  
- Er zijn op jaarbasis veel acties die om financiële steun vragen. De kleiner wordende praktiserende 
gemeenschap kan ze niet allemaal blijven ondersteunen. Welke criteria hanteren we om een keuze 
te maken? Wat is o.m. de draagkracht van de gevers én van de vrijwilligers die ze promoten? KSA 
Striideburgh zet bv. elk jaar stevig in op 11.11.11; dat kunnen we dus best helemaal aan hen 
overlaten. Grote organisaties die ooit christelijk startten, maar zich intussen verbreedden tot 
pluralistische (zoals Vredeseilanden en de Damiaanactie), hebben goed geoliede campagnemachines 
die vele mensen bereiken via de media; moeten we die als parochie blijven promoten? 
Er is nog materiaal voorhanden voor gesprek. Het thema van de diaconie wordt in de volgende 
bijeenkomst dus verder uitgespit. 
 
We hebben natuurlijk ook een rondje gedaan om nieuws en vragen te verzamelen. Rond tien uur 
sloten we af met een gezamenlijk zegengebed naar Marinus Van den Berg. 
 
Onze volgende bijeenkomst heeft plaats op dinsdagavond 27 juni. Dan zetten we het gesprek over 
diaconie verder en blikken terug op de hele jaarwerking. We nodigen u nu al van harte uit. 
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