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Aanwezigen: Leo De Bie, Theo Decker, Johan Dierckx (aanwezig vanaf 2de deel van de 
vergadering), Joost Henderickx (KSA), Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, Dirk Van 
Doren (verslaggever), Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Ine Weyts (KSA), 
Paul Zwysen, Alex Krane (KSA), 
 
Verontschuldigd: Mia Berckmans, Tatjana Palikuca,  
 
 
 
1. Inleidende bezinning over nieuwe structuren 

 
Zie bijlage 1.  
 
Mia leest een tekst van Marc Verwaeren, pastoor-deken van het dekanaat Aalst over  
“Nieuwe parochiale structuren met Jezus Christus als hoeksteen”. 
 
Hierbij aansluitend geeft Mia een overzicht van de huidige structuur in het Bisdom Antwerpen 
(zie kaartje in bijlage 2) 
 
Na het ontslag van Jef Barzin als deken voor Antwerpen-Noord, hebben Ronald Sledsens (+ 
Deurne en Borgerhout) en Bernard De Preter (+ de andere federaties) de verantwoordelijkheid 
voor dit dekanaat erbij gekregen. 
 
Het kaartje geeft de huidige stand van federaties en Pastorale Eenheden in het Bisdom 
Antwerpen. 
 
Stand van zaken van onze Pastorale Eenheid (PE) Hobekiwi 
 
Na de uitgebreide ontbijten werd op voorstel van de deelnemers hieraan een Stuurgroep 
samengesteld die de oprichting van de PE verder moet voorbereiden.  Deze bestaat uit  

 * Jean-Marie Houben, verantwoordelijk voor Gemeenschapsopbouw  
 * Mia Verbanck en Luc Beeldens, verantwoordelijk voor Liturgie & Gebed  
 * Evelien Van Heyst, verantwoordelijk voor Verkondiging & Catechese; 2de persoon wordt 
  nog gezocht 

 * Leon Boeye en Raf Geurts, verantwoordelijk voor Diaconie & Solidariteit 
 * Voor Financieel en Materieel beheer worden nog 2 personen gezocht 
Binnen de stuurgroep worden alle beslissingen collegiaal genomen en doorgaans worden de 
leden van deze stuurgroep later aangesteld als lid van het Team van de PE. 
Elke verantwoordelijke van de stuurgroep zal in zijn/haar domein een denkgroep samenstellen 
om regelmatig met een bredere groep mensen te kunnen overleggen. 
 
Er werd een consultatie in de ganse PE in voorbereiding gehouden voor de keuze van een 
naam: als eerste kwam hier uit DAMIAAN en als tweede RUTH. Deze naam wordt pas 
definitief als bij de officiële erkenning door de bisschop nog geen andere PE in het bisdom 
deze naam heeft gekozen. 
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De stuurgroep maakt nu een dossier op waarin een volledige inventaris wordt opgenomen van 
al wat er in de PE gebeurt (in parochies, religieuze gemeenschappen, ziekenhuizen, scholen, 
rusthuizen, gebedsgroepen …).  De verenigingen die onder een nationale koepel vallen (bv. 
OKRA, jeugdbewegingen …) komen niet voor in deze inventaris en vallen niet onder de 
bevoegdheid van de PE. 
 
Zo mogelijk wordt dit dossier tegen eind november afgewerkt en dan officieel ingediend. 
 
Daar de bisschop een PE steeds decreteert op een Mariafeest is de erkenning dan ten 
vroegste mogelijk op Lichtmis 2018 (2 februari). 
 
Eén van de volgende taken voor de stuurgroep is het vaststellen van een zondagskerk voor de 
PE. D.w.z. een kerk waarin gegarandeerd elke zondag een eucharistieviering zal 
plaatshebben.  In de andere kerken van de PE kan eventueel ook een eucharistieviering of 
een Woord- en Communiedienst plaatshebben. 
Voor deze zondagskerk worden een aantal criteria voorgelegd aan iedereen met eenzelfde 
werkwijze als voor de bepaling van de naam van de PE (stemming via de computer of op 
papier) en op basis van de antwoorden hierop wordt dan de keuze van de zondagskerk 
bepaald. 
 
Concreet zijn er op dit ogenblik voor de ganse PE 2 diocesane priesters beschikbaar die nog 
niet pensioengerechtigd zijn: Ronald Sledsens en Ernest Kabongo. 
In 3/4de van de kerken van de PE wordt op dit moment elke zondag een Woord- en 
Communiedienst gehouden. 
 
Bij de bespreking van het bovenstaande werden volgende opmerkingen geuit: 
* We laten doorgaans niets vallen zolang het nog kan gebeuren: is dit een ‘kramp’? 
* Wie in een ‘kramp’ slaat, moet steeds terugvallen op de ‘hoeksteen’. 
* Wij moeten allen ambassadeurs worden van de nieuwe PE. 
* Fundamenteel is dat we een positieve boodschap moeten geven: de vreugde van het 
evangelie. 
 
 

2. Verslag van de vergadering van 12 september 2017 

 - er zijn geen opmerkingen op dit verslag en het wordt dan ook integraal goedgekeurd. 

 - aanvulling bij pt.4.8 Werkgroep Derde Wereld: 

  De missiepost in India wordt bemand door pater Louis Francken. 

 

3. Inventaris van de Werkpunten 

 
Een lijst (zie bijlage 3) wordt overhandigd met een inventaris van alle punten die opvolging 
vragen uit de verslagen van vorig werkjaar. 
Bedoeling is om deze werkpunten concreet en doelgericht uit te werken. 
 
1. Hoe naar de toekomst kijken en werken aan visie? 
 
Mia Verbanck   zal als lid van de stuurgroep van de PE alle vragen en info  
     doorgeven, in beide richtingen 
 
Iedereen   positief staan tegenover de PE in voorbereiding 
 
Iedereen   leren loslaten van zaken die vroeger goed waren maar die om één of 
     andere reden vandaag niet meer zullen gerealiseerd worden 
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Iedereen   trachten om binnen de PE zoveel mogelijk contacten te leggen en uit 
     te wisselen met mensen die in eenzelfde sector actief zijn; ons  
     netwerk binnen de PE uitbouwen 
 
Iedereen   aanwezig zijn op vormingsmomenten over dit thema en zoveel  
     mogelijk de teksten over dit thema lezen (bv. digitale nieuwsbrief 
     bisdom en TPC) 
 
2. Waardering vrijwilligers 
 
Feestcomité   uitwerken van dit thema voor de nieuwjaarsreceptie van 7/01/2018 
     FC vergadert hierover op 22/11/17 
 
Dirk stelt de vraag of het PT de gelegenheid wil gebruiken om sommige parochianen in de 
bloemetjes te zetten.   
Schola Gregoriana zal eventueel één van de leden hiervoor voordragen: Paul Zwysen overlegt 
hierover met PT.  Graag hierover een antwoord aan Mia Verbanck voor de vergadering van 
22/11/17. 

Actiepunt voor PT en Paul Zwysen 
 
 
3. Geloofsverdieping en vorming 
 
In de bespreking worden eerst enkele algemene punten vooropgesteld: 
- wie niet gevoed wordt kan niets doorgeven 
- er is een gezamenlijke input nodig voor de PR-leden 
- het PT zou de aandacht moeten vestigen op initiatieven en zou hiervoor moeten uitnodigen 
 
Concreet werden volgende afspraken gemaakt: 
 
PR    uitgebreide bezinning als inleiding op de PR-vergaderingen 
 
Verantw. 1ste comm. maken reeds voorziene ouderavonden met sprekers (29/11/2017 en 

27/02/2018) breder bekend 
       
Kerngroep PR  aansluiten bij bepaalde initiatieven voor geloofsverdieping (bv.  
     vastenconferenties in Borgerhout) en hierover achteraf napraten in 
     de PR-vergadering 
 
Bij gebrek aan interesse om een volledige dag naar een bezinningsplaats te gaan voor 
bezinning en bespreking, wordt dit voorstel niet weerhouden. 
 
Volgende punten worden voor de volgende vergadering voorzien. 
 

 
4. Nieuws en Varia 
 
 4.1   HOBEKIWI: Pastorale eenheid (PE) in voorbereiding 

 - Zie pt. 1 van dit verslag 

 4.2   Eerste Communie 

 - tot op vandaag 42 ingeschrevenen 

 - ingroeivieringen voorzien op zondag 12 november 2017, 214 januari, 18 maart en 22 april 
  2018. 

 - na de ingroeiviering is er telkens nog een uurtje voor de ouders waarbij de voorbije viering 
  wordt geëvalueerd en de volgende delen van de catechese worden voorbereid. 
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  Voor de kinderen wordt er nu een buitenactiviteit (of eventueel in Bergheem bij slecht weer) 
  voorzien.  Jozefa vraagt of KSA hiervoor met enkele mensen wil meewerken.  

Actiepunt voor WG 1st communie en KSA 
 

 4.3   Federatie Berchem 
  
 - weinig nieuws te melden; doet gewoon verder in afwachting van de oprichting van de PE en 
  de opheffing van de Federatie. 
 
 4.4   Feestcomité 
 
 - Kaas- & Wijnavond van zaterdag 14 oktober 2017: opkomst lag dit jaar iets lager door een 
  groot aantal verontschuldigingen.  Sfeer en maaltijd waren zoals altijd zeer goed.  Afrekening 
  volgt later. 
 
 - volgende activiteit: Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018.  Zie ook hierboven pt. 3 / 2 
 
 4.5 Acolieten & Lectoren 
 
 - voor de lectoren is de lijst met taakverdeling nog niet bezorgd.  Indien dit een probleem is 
  voor Maguy omwille van haar nieuwe taken als pastoraal werkster, moet eventueel iemand 
  anders deze taak overnemen. 

Actiepunt voor WG Liturgie 

 4.6 K.S.A. 

 - ondanks zeer actief flyeren aan de scholen heeft de startnamiddag iets te weinig nieuwe 
  leden opgeleverd.  Er is reeds besproken dat de aanpak volgend jaar anders zal gebeuren: 
  grootser en met raamaffiches “Vriendjesdag”. 

 - volgende activiteiten voor ouders en sympathisanten: 
  zaterdag 21/10/2017: bbq 
  zaterdag 18/11/2017: quiz 
 
 4.7   Pastorie 

 - 79 % van het voorziene budget voor de renovatiewerken is reeds gefactureerd en betaald. 

 - geschatte einddatum der werken: 22 november 2017 (moet nog bevestigd worden). 

 - keuken glvl. voor het parochiegedeelte kan geplaatst worden: Armand Janssens neemt  
  hiervoor de nodige initiatieven. 

 - tuin zal worden verdeeld: 1/3 voor parochie en 2/3 voor huurder verdieping. 

 4.8   Kerkraad 

 - Periodieke reiniging van de kerk 
  Uitvoering door de 2 kandidaat-kosteressen moet verder besproken worden. 

Actiepunt voor Kerkraad 

4.9  Het Parochieteam 

Besproken punten: 

- PT heeft gediscuteerd over het bestaan van het PT en heeft het voortbestaan in vraag 
 gesteld. 

- een dankviering voor Maguy Janssens naar aanleiding van haar aanstelling als pastorale 
 werkster. 
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- uitnodiging aan Gerd Van Parijs voor bespreking over Parosol. 

4.10  Werkgroep Brody 

 - Het huisje voor de ‘garagist’ werd aangekocht en nu wordt er gespaard voor een tweede 
  huisje. 
 
 4.11  Vormselcatechese 

- 45 vormelingen en 7 catechisten 

- zondag 19 november: naamopgave in onze kerk 

 4.12  Website parochie 

 - voor zover de gegevens bekend zijn, staat in de agenda alles vermeld voor het werkjaar 
  2017-2018.  Deze gegevens worden regelmatig geactualiseerd. 

4.13  Financieel beheer 

- De vzw Dekanale Werken Antwerpen Zuid is in vereffening gegaan nadat alle bezittingen 
werd overgedragen naar een nieuw opgerichte ‘Stichting Vicariaat Antwerpen’. 

 
 
5. Volgende vergadering 

 
Dinsdag 28 november 2017 om 20 uur in Bergheem – zaal Pulhof (kleine zaal naast de 
inkom) – Op de agenda de verdere bespreking van de werkpunten op basis van het document. 

 
 

6. Bijlagen 

 1. Tekst inleidende bezinning: Nieuwe parochiale structuren met Jezus Christus als hoeksteen. 

 2. Plan Bisdom Antwerpen 

 3. Inventaris Werkpunten uit PR-verslagen 2016-2017 

 

 
Dirk Van Doren, verslaggever 

 
 


