
Parochieraad: terugblik op de bijeenkomst van 20 maart 2018 
 

Verschillende mensen moesten zich laten verontschuldigen, we waren dus niet zo talrijk, maar 

we hebben goed gewerkt. 

 

We openden de bijeenkomst met een speels cursiefje van onze pastoor-deken Ronald 

Sledsens: het roodborstje gaat over ‘verrijzenis’. De tekst verscheen zopas op de achterkant 

van Relevant in de reeks ‘Het voorval’.  

 

Het verslag van februari werd goedgekeurd met dank aan de verslaggever. 

 

Daarna bracht de moderator verslag uit van de stand van zaken in de parochie en de 

pastorale eenheid: 

-  pastoor-deken Ronald Sledsens had gehoopt tegen Pasen rond te zijn met de samenstelling 

van de nieuwe beleidsploeg. Het vraagt meer tijd dan gedacht en we zullen dus nog wat 

geduld moeten oefenen, zo liet zijn assistente weten.  

- Damiaan, onze Pastorale Eenheid in wording krijgt stilaan vaste vormen.  

 

Er is al hard gewerkt aan het gelijkvloers van de pastorie, maar er zijn nog enkele dringende 

(opfrissings)werken nodig. Na Pasen zal het parochiesecretariaat dat daar o.a. gevestigd is, 

terug operationeel kunnen worden. Greet Zwysen en Mia Berckmans zullen de 

medewerkers samenroepen en kijken wat een haalbare kaart is i.v.m. de permanentie. De 

nieuwe beleidsploeg moet de taakomschrijving en het takenpakket dan verder verfijnen. De 

juiste openingsdatum en de permanentiemomenten worden nog meegedeeld.  

 

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

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

behandelden – er werd niets aan toegevoegd – en we stoffeerden nu het laatste punt over 

communicatie: we legden er sterk de nadruk op dat communicatie en openheid zeer 

belangrijk is voor alle mensen die in naam van de gemeenschap verantwoordelijkheid 

opnemen, zoals de nieuwe beleidsploeg en de Kerkfabriek. Het is niet alleen essentieel dat 

men vlot informatie doorgeeft over het beleid en de besteding van de gelden, maar ook dat 

de wisselwerking met de basis verzekerd blijft, ook als de parochieraad na 48 jaar in zijn 

huidige vorm ophoudt te bestaan. Transparantie en consultatie van de basis zijn 

levensnoodzakelijk!  

 

De bijeenkomst van 27 juni is de laatste van de parochieraad in deze vorm en zal een 

feestelijk tintje krijgen; na de goedkeuring van het verslag van mei en de gebruikelijke 

nieuwsronde, zullen we met een hapje en een drankje afscheid nemen van de laatste 

parochieraadsploeg, zeer dankbaar voor alle mensen die zich van in 1970 tot vandaag 

hiervoor ingezet hebben. 

 

In de nieuwsronde blikken we terug op de voorbije evenementen en informeren we elkaar 

over de komende activiteiten. Die vindt u allemaal aangekondigd in het parochieblad en op 

de website.  

 

We sloten de avond af met een gezamenlijk gebed in het vooruitzicht van Pasen. 

 

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 het infopaneel achteraan in de kerk, aan de valven van 

Bergheem, of haal het verslag van de parochiale website.  

 

De volgende bijeenkomst heeft plaats op dinsdag 16 mei, om 20 uur in Bergheem in 

zaal Pulhof (kleine zaal naast de inkom). Van harte welkom! 

 

Mia Verbanck, moderator, en Dirk Van Doren, verslaggever 

 
 


