
Parochieraad: terugblik op de bijeenkomst van 20 februari 2018 
 

De bezinning was nogmaals een speels cursiefje van Kolet Janssen. Terwijl ze haar 

kleinzoontje observeert, bedenkt ze hoe moeilijke woorden als genade, vergeving, eeuwig 

leven … hun werk doen, ook als we ze maar half begrijpen. Aansluitend namen we er het 

verslag van 9 januari bij en we keurden het helemaal goed. 

 

Daarna bracht ik verslag uit van de stand van zaken in de parochie en de pastorale eenheid: 

-  pastoor-deken Ronald Sledsens deed op 17 november een oproep voor kandidaten voor 

een nieuwe beleidsploeg; we overhandigden hem intussen de binnengekomen formulieren. 

Hij gaat nu in gesprek met mensen die bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen of die 

door anderen daartoe voorgedragen worden. Hij stelt het nieuwe team waarschijnlijk aan in 

de zondagsviering van 10 juni die hij komt voorgaan. 

- De naam van de Pastorale Eenheid ligt vast: HOBEKIWI wordt Damiaan. De centraal 

gelegen kerk van Christus Koning op het Kiel wordt de zondagskerk. Daar is elke zondag 

gegarandeerd een eucharistieviering. Het team van de pastorale eenheid wordt nu verder 

samengesteld. Als het dossier rond is en de decretering een feit is, wordt het team 

aangesteld, waarschijnlijk op zondag 3 juni in Christus Koning. Dan hebben er in de andere 

kerken op dat ogenblik geen vieringen plaats. 

 

Zoals op het agenda voorzien was, lichtte ik dan de ‘orde van dienst’ toe van de woord- en 

communiediensten in ons bisdom. Elke liturgische viering, van welke aard ook, kent een 

vastgelegd stramien waaraan voorgangers zich houden. De voorgang(st)er staat in dienst 

van de vierende gemeenschap. Hij of zij is ‘de trekker’. We overliepen aan de hand van de 

voorgedrukte folder waarvan er ook terug exemplaren op de ronde tafel in de kerk liggen, 

die ‘orde van dienst’. Elk item kreeg de nodige toelichting. Zo werd duidelijk wat de visie 

van het bisdom is, wie wat doet, welke formuleringen vastliggen, welke vrij zijn … 

Herinner u ook de lovende woorden van onze pastoor-deken in zijn homilie van 17 

november: “En voor wat betreft de eucharistieviering, zal ik elke maand een zondag 

voorgaan of van zodra de PE wordt opgericht, ervoor zorgen dat hier iemand voorgaat. Al 

zijn de woord- & communiediensten hier op andere zondagen van de mooiste en de beste 

van ons hele bisdom. Dus zorg ervoor dat u daar ook present bent.” 

 

Daarna werkten we verder aan het document “inventaris van werkpunten”. Dat document is 

een hulpmiddel voor de nieuwe beleidsploeg. We overliepen wat we al eerder behandelden 

en stoffeerden nu het punt diaconie wat ruimer:  

- De campagnes van Welzijnszorg en Broederlijk Delen zijn stevig verankerd in de liturgie 

van de advent en de veertigdagentijd. De spiritualiteit van waaruit men actie voert, is dus 

expliciet verwoord. Andere werkgroepen als Paro-Sol, Brody en Derde Wereld denken na 

hoe ze die spiritualiteit nog wat duidelijker in de verf kunnen zetten.  

- De opbrengst van omhalingen en de verkopen ten voordele van goede doelen daalt omdat 

de parochiegemeenschap verkleint.  

- We zullen terug verjaardags- en nieuwjaarskaarten sturen naar onze bejaarden. De eerder 

opgestelde lijst wordt terug opgediept en bijgewerkt.  

 

In de nieuwsronde informeren we elkaar over voorbije en komende activiteiten. Die vindt u 

allemaal aangekondigd in het parochieblad en op de website.  

Uit de’ nieuwsronde onthouden we vooral het volgende: 

- Een ploegje vrijwilligers bezocht de benedenverdieping van de pastorie, d.i. het parochiale 

gedeelte – het appartement op de bovenverdieping is intussen verhuurd. Het groepje bekeek 

kritisch wat er nog moet gebeuren voor er terug mensen kunnen onthaald worden en er 



vergaderingen kunnen plaats vinden. Ze maakten de nodige afspraken voor werken die door 

eigen mensen of door buitenstaanders uitgevoerd worden. In de tweede week van maart 

hopen we daarmee klaar te zijn … Dan kunnen alle meubelen weer op hun plaats gezet 

worden en kan alle materiaal van het secretariaat dat een tijdelijk onderkomen vond in de 

sacristie, weer overgebracht worden naar de pastorie. Op hoop van zegen! 

- Het algemene telefoonnummer van de parochie is weer in gebruik en wordt dus terug op 

de website vermeld: 0473 21 14 99. Wie een inlichting wil, kan dat nummer draaien of zich 

meteen in verbinding stellen met de persoon die verantwoordelijk is. Een mailtje naar 

middelares@kerknet.be krijgt ook steeds een antwoord. 

 

We sloten de avond af met een gezamenlijk ‘gebed voor de veertigdagentijd’. 

 

Dit artikel is een samenvatting van het ruimere verslag van die avond. Deelnemers aan de 

parochieraad krijgen het volledige verslag van de bijeenkomsten vanzelf via mail 

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, aan de valven van Bergheem, of 

haal het verslag van de parochiale website.  

 

De volgende bijeenkomst heeft plaats op dinsdag 20 maart, om 20 uur in Bergheem in 

zaal Pulhof (kleine zaal naast de inkom). Op de agenda o.a. de afwerking van het document 

Werkpunten.  

 

Van harte welkom! 

 

Mia Verbanck, moderator, en Dirk Van Doren, verslaggever 

 
 


