
 

 

EEN NIEUWE STEK OP HET WEB 

Wie onlangs de zoekopdracht ‘pastorale zone De Bron’ ingetikt heeft, merkte het al. 

De website van onze pastorale zone heeft een nieuw kleedje en een nieuw plekje. Je 

kan de pagina vinden via kerknet, de site van de Vlaamse bisdommen en parochies: 

https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-de-bron-merchtem. Of gewoon 

iets eenvoudiger via ,www.pastoralezonedebron.be 

Het is de bedoeling om een dynamisch werk- en info-instrument te hebben waar 

iedere gelovige zijn gading kan vinden. Je vindt ons daarom ook op facebook: 

https://www.facebook.com/pastoralezonedebron/. We willen immers een verbonden 

geloofsgemeenschap vormen met Merchtem, Mollem en Bollebeek. 

https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-de-bron-merchtem
http://www.pastoralezonedebron.be/


Misschien toch een beetje uitleg over het nieuwe concept. 

Aan de linkerzijde vind je een vaste verticale kolom. Als je op zoek bent naar een 

sacrament, zoals bijvoorbeeld een doopsel, kan je daar de nodige info vinden. Nieuw 

is dat je ook direct een aanvraagformulier kan invullen. Geen problemen meer met 

het verkeerd schrijven van familienamen of andere gegevens. Je doet het gewoon 

zelf. Dit kan natuurlijk ook voor andere aanvragen zoals eerste communie of een 

misintentie. Voor de andere sacramenten zal dit geleidelijk worden ingevoerd.  

Je vindt er ook de werkgroepen en de verenigingen gelinkt met onze pastorale zone. 

We hebben deze gegevens verscheidene malen gecheckt. Maar… indien er onjuiste 

of verouderde info te vinden zou zijn, geef dan onmiddellijk een seintje. Een website 

is immers een dynamisch gegeven. 

Over dynamiek gesproken! Aan de rechterzijde vind je foto’s (tegels in vakjargon). 

Deze zullen vaak veranderen naargelang er interessant nieuws te melden is voor de 

zone en daarbuiten. Klik op de foto en je krijgt een nieuwe pagina met meer uitleg! 

Handiger kan het niet zijn. Wil je ook op met je vereniging of je activiteit op deze 

pagina komen? Meld dit aan het secretariaat en/of de zoneploeg. 

Op de horizontale balk kan je de specifieke contactgegevens vinden van de pastorale 

zone zelf. Echt handig als je iets wil vragen aan het secretariaat of de zoneploeg. Op 

diezelfde balk vind je ook de kerken en de vieringen. Deze staan per datum vermeld. 

Ook handig als je twijfelt over een uur van de eucharistie. 

Tot slot willen we Patrick Sonck in de bloemetjes zetten! Vele uren, soms nachtelijke 

arbeid, en heel veel toewijding hebben ervoor gezorgd dat deze website iets 

geworden is om U tegen te zeggen. Hartelijk dank, Patrick. 

De zoneploeg 

 


