
Onderwerp:
vragen vanuit de parochieraad van OLV Middelares aan pastoor-deken Ronald Sledsens i.v.m. de
reorganisatie van de parochiale werking, na het overlijden van diaken Johan Dierckx

Van: Mia Verbanck (mia.verbanck@skynet.be)

Aan: ronald.sledsens@telenet.be;

Cc:
marleen@bloemenhenderickx.be; tatjana.palikuca@telenet.be; mjmalherbe@skynet.be;
dirkvandoren@yahoo.com; Jo.Vang@skynet.be; paulzwysen@yahoo.com; leodebie@skynet.be;
miaberckmans@hotmail.com; mia.verbanck@skynet.be;

Datum: vrijdag 1 december 11:51 2017

Dag Ronald,

Na de bijeenkomst van maandagavond tussen u en een delegatie van de parochie (Marleen
Henderickx, Tatjana Palikuca, Marie-Jeanne Malherbe namens het PT en ikzelf namens de
PR)

heb ik – volgens afspraak – dinsdagavond in de parochieraad verslag uitgebracht van de
conclusies van de samenkomst van maandagavond.

Uit het gesprek dat daarop in de parochieraad volgde, heeft verslaggever Dirk Van Doren
de volgende bekommernissen en vragen aan u genoteerd:

Vragen  aan  pastoor-deken  Ronald  Sledsens  i.v.m.  de  reorganisatie  van  de
parochiale werking, na het overlijden van diaken Johan Dierckx

1. Contactmogelijkheden en contactpersoon

· Is het voor de tussenperiode van 4 maand (vanaf nu tot begin april) toch
niet aangewezen om één contactpersoon voor de parochie aan te duiden?

                  Dat zou het voor de parochianen gemakkelijker maken om, indien nodig,
contact te zoeken.

                  Alleen een mailadres voorzien sluit toch een aantal mensen uit die niet
zo informaticaminded zijn.

Afdrukken https://mail.yahoo.com/?action=inbox#1656470599
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· De Simkaart van het gsm-nummer dat Johan voor de parochie gebruikte,
is op dit ogenblik bij Marleen. Als men die kaart in een andere gsm steekt,
kan dat nummer opnieuw gebruikt worden.

· Vitrine pastorie: Hier nog enkel een mailadres vermelden gee  echt de
indruk dat de parochie op sterven na dood is.  Hogervermeld gsm-nummer
zou hier toch ook bij horen.

2. Betreffende het huidige PT

Belangrijke beslissingen kunnen uiteraard niet meer genomen worden, maar tot
er binnen de nieuwe structuur nieuwe verantwoordelijken zijn aangeduid, zouden
de leden van het huidige PT toch de lopende zaken moeten kunnen afhandelen. 
Dit is vooral uit bekommernis om de continuïteit te verzekeren.

De parochieraad vraagt u om die bekommernissen en vragen mee te nemen naar de
volgende ontmoeting, zondag 17 december waarop u aan de parochiegemeenschap
uw toekomstdroom uitlegt en de procedure opstart.

Beste groet in naam van de parochieraad,

Mia Verbanck, moderator parochieraad

Mia Verbanck, Koninklijke laan 91/001, B-2600 Berchem-Antwerpen - 03 218 99 81 -
0495 28 65 38 - mia.verbanck@skynet.be
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