
Terugblik op de bijeenkomst van 28 november 

 

Met een luchtig cursiefje van Kolet Janssen (De priester en de afwas) werd de toon gezet. De 

ernstige conclusie van de schrijfster zet aan het denken: “Soms moet je zonder schroom grote 

schoonmaak houden in rituelen die een eigen leven zijn gaan leiden. Het helpt om de echte 

smaak opnieuw te kunnen proeven.” De link naar onze eigen pastorale praktijk was niet ver 

weg. 

 

Daarna namen we de lijvige notulen van 17 oktober ter hand. Ze werden unaniem 

goedgekeurd, met dank aan verslaggever Dirk Van Doren. 

 

Dan bracht ik verslag uit van het onderhoud dat Marleen Henderickx, Marie-Jeanne 

Malherbe, Tatjana Palikuca en ikzelf op maandagavond 27/11 hadden met pastoor-deken 

Ronald Sledsens i.v.m. de toekomst van de parochie na het overlijden van diaken Johan 

Dierckx.  

In het daaropvolgende gesprek opperden de parochieraadsleden vol bekommernis enkele 

bedenkingen en vragen die meteen overgemaakt werden aan de pastoor zodat hij weet wat er 

aan de basis leeft. 

Intussen zal u pastoor Ronald op zondag 17 december zelf zijn visie horen uiteenzetten en 

weet u van welke structuur hij droomt.  

Wat liturgie betreft: elke maand komt hij één zondag effectief bij ons een eucharistieviering 

voorgaan. In december komt hij op 17 en 24 december (kerstavond), in het voorjaar liggen 

21/01, 18/03, 22/04 (ingroeivieringen) en 20/05 (eerste communie) al vast. Februari en juni 

worden nog bepaald. De andere zondagen worden woord- en communiediensten, voorgegaan 

door onze gemandateerde dames.  

 

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

parochiekalender via de website en in het parochieblad op de voet volgt, dan weet u wat er 

reilt en zeilt in de parochie en wat u zeker niet mag missen. 

 

Deelnemers aan de parochieraad krijgen het volledige verslag van de bijeenkomsten van de 

PR 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 in 2018, op dinsdag 9 januari, om 20 uur in 

Bergheem in zaal Pulhof (kleine zaal naast de inkom). De agenda wordt nog nader 

gespecifieerd. In elk geval van harte welkom! 

 

Het Parochiale Feestcomité organiseert de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 

januari en alle vrijwilligers van de parochie zijn daarop met aandrang uitgenodigd! 

 

Mia Verbanck, moderator 

 

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/de-priester-en-de-afwas

