
Terugblik op de bijeenkomst van 17 oktober en uitnodiging voor 28 november 

 

‘Twaalf apostelen met een hart voor de parochie’ kwamen op dinsdagavond 17 oktober samen in 

Bergheem. 

Met een brief van een pastor uit Aalst over “Nieuwe parochiale structuren met Jezus Christus als 

hoeksteen” zette de moderator bezinnend de bijeenkomst in. Daarna lichtte ze de nieuwe structuren toe 

zoals die gelden in ons eigen bisdom Antwerpen en ook de stand van zaken i.v.m. onze Pastorale 

Eenheid in wording (PE).  

De bezinning bood een brok gedegen achtergrondinformatie en vormde de opstap tot een korte 

uitwisseling over onze eigen beleving rond al die vernieuwingen. De woorden ‘krimp’ en ‘kramp’ uit 

de tekst, en het beeld van de jas die te ruim zit, spraken tot de verbeelding. Met Jezus als inspiratiebron 

willen we positief naar de toekomst kijken en de vreugde van het evangelie uitstralen. Zich informeren 

en werken aan visie is erg belangrijk! 

 

Aansluitend namen we het verslag van 12 september ter hand. Dat werd vlotjes goedgekeurd met 

hartelijke dank aan verslaggever Dirk Van Doren. 

 

Dan kwam het hoofdthema aan bod: de werkpunten voor 2017-2018. De kerngroep (Jozefa, Dirk en 

Mia) had volgens afspraak alle werkpunten van het voorbije jaar 2016-2017, opgelijst. Een driedelig 

overzichtsblad bracht in kaart waaraan we nog wilden werken i.v.m. het algemeen profiel van de 

parochie, liturgie en gebed, catechese en verkondiging, diaconie en solidariteit. 

 

Drie punten hebben we daarvan nu samen bekeken en daarbij de volgende concrete oplossingen 

geformuleerd:  

1. Hoe naar de toekomst kijken en verder werken aan visie? Als lid van de stuurgroep van de PE zal Mia 

Verbanck doorgeefluik zijn voor alle info en vragen. Allemaal kunnen we positief staan tegenover de 

pastorale eenheid en zaken leren loslaten die vroeger goed waren maar die om een of andere reden 

vandaag niet meer gerealiseerd worden. We kunnen ook allemaal aan netwerking doen en ons terdege 

informeren. 

2. Hoe onze waardering uitspreken naar onze vrijwilligers? Het Feestcomité zal daartoe het nodige doen 

op de Nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2018. 

3. Geloofsverdieping en vorming zijn essentieel, want wie niet gevoed wordt, kan niets doorgeven. De 

PR-vergaderingen starten daarom verder met een uitgebreide bezinning. Verder: de avonden die de 

ploeg van de eerste communie organiseert op 29/11/2017 (Ann Joris over Gelovig opvoeden) en 

27/02/2018 (Bart Paepen over eucharistie vieren), staan open voor alle geïnteresseerden. We zullen ook 

aansluiten bij bestaande initiatieven voor geloofsverdieping (bv. vastenconferenties in Borgerhout) en 

daarover achteraf napraten in de PR-vergadering. 

 

In de nieuwsronde informeren we elkaar vooral over komende activiteiten. Als u de parochiekalender 

op de voet volgt op de website en in het parochieblad, dan zit u goed. 

 

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 verslag van de parochiale website.  

 

De volgende bijeenkomst heeft plaats op dinsdag 28 november 2017 om 20 uur in Bergheem in 

zaal Pulhof (kleine zaal naast de inkom). Op de agenda staat de verdere bespreking van de werkpunten 

2017-2018, op basis van het document dat u ook op de website kan ophalen of opvragen bij de 

moderator. Van harte welkom! 

 

Mia Verbanck, moderator 

 
 


