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Aanwezigen: Leo De Bie, Theo Decker, Marleen Henderickx, Tatjana Palikuca, Dirk Van Doren 
(verslaggever), Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Paul Zwysen, Alex Krane 
(KSA), Manon Ponchel (KSA) 
 
Verontschuldigd: Mia Berckmans, Marie-Jeanne Malherbe 
 
 
1. Inleidende bezinning 

 
Mia leest een cursiefje van Kolet Janssen: “De priester en de afwas”.  Zie bijlage 1 
 
 

2. Verslag van de vergadering van 17 oktober 2017 

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

  

3. Toekomst van onze parochie 

 
Op vraag van het PT is er een bijeenkomst geweest met pastoor-deken Ronald Sledsens met 
Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, Tatjana Palikuca (allen voor het PT) en Mia 
Verbanck (voor de PR).  Mia brengt volgens afspraak met Ronald verslag uit van deze 
bijeenkomst. 
 
Ronald komt op 17 december voorgaan in de zondagsviering en zal dan volgende 
toekomstbeeld van de parochie voorstellen: 
 
Er wordt een nieuwe ploeg samengesteld (Kernteam) met eenzelfde structuur als het team van 
de PE: 2 verantwoordelijken voor de 4 deelgebieden: 

 Liturgie en gebed 
 Diaconie en solidariteit 
 Catechese en verkondiging 
 Financies 

 In dat kernteam wordt op voet van gelijkheid gewerkt: 
 de moderator wordt diegene die het thema van de vergadering heeft voorbereid 
 een mail wordt bv. door de 8 teamleden gelezen en beantwoord door die persoon die best 

op de hoogte is voor dat onderwerp 
In de viering van 17/12 wordt aan de mensen een oproep gericht om zichzelf kandidaat te stellen 
of om anderen voor te stellen.  De PT-leden en Mia verzamelen al deze voorstellen en bezorgen 
deze aan Ronald.  Zijn assistente An Verheyen zal verder opvolgen en met de kandidaten 
praten.   
Bedoeling is om deze ganse procedure rond te krijgen tegen Pasen 2018. 
 
Andere praktische afspraken: 

 Vormsel blijft zoals voorzien, met parochie Pius X als sterke partner. 
 Stanny Scheipers krijgt volmacht om rekeningen aan de parochie te kunnen betalen 

PAROCHIERAAD
Vergadering van

28 november 2017
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 Pater Louis Damen heeft een officiële ontslagbrief geschreven aan Ronald Sledsens.  Hij 
zal met pater Louis een gesprek hebben.  Het PT voorziet een etentje met pater Louis. 

 Ronald komt elke maand 1 maal voorgaan in een zondagsviering. 
 Er zal op zondag 24/12 geen viering zijn voor de 4de zondag van de advent.  Er is wel die 

dag om 17.30 u een gezinsviering voor kerstavond, voorgegaan door Ronald. 
 Het voortbestaan van de Parochieraad als link/antenne tussen beleid en de basis zal in 

een bepaalde vorm nog moeten uitgewerkt worden: bv. enkele malen per jaar een Open 
parochieraad. 

 
Dit globale voorstel werd in de vergadering uitvoerig besproken en er werden een aantal vragen 
geformuleerd die op 1 december reeds aan Ronald werden doorgezonden. 
In bijlage 2 vindt u deze mail. 

 
 
4. Nieuws en Varia 
 
 4.1   Eerste Communie 

 - tot op vandaag 47 ingeschrevenen 

 - nog 3 ingroeivieringen voorzien op zondag 21 januari, 18 maart en 22 april 2018. 

 - 29/11: ouderavond met An Joris (rechterhand van Bart Paepen): alle geïnteresseerd zijn  
 welkom; 
 
 - 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. 

 - De naverwerking met de ouders verloopt zeer positief.  Het grootste deel van de ouders is 
    geïnteresseerd en gemotiveerd. 
 

- Tijdens die bespreking wordt ook de Bijbel voorgesteld, en de kinderbijbel en de Bijbel in 
gewone taal. 
 

- Na de eerste ingroeiviering is men met de kinderen gedurende de nabespreking naar 
Bergheem gegaan en daar hebben ze dan een tekening gemaakt. 

 
 4.2   Federatie Berchem 
  
 - Jacky Caroen is officieel op pensioen als pastoor en is nu aangesteld als Administrator.  Hij  
  zal verhuizen uit de pastorie. 
 - Op 4/12 is er een vergadering van Ronald met de 2 parochies om de toekomst verder uit te  
  stippelen. 
 

4.3  Pastorale Eenheid in oprichting 
 

 Zondagskerk: op dit ogenblik blijven 4 van de 20 kerken over om een keuze te maken.  
Ronald gaat hierover praten met de plaatselijke gemeenschappen. 

 Dossier over oprichting van de Pastorale Eenheid zou naar de Diocesane Commissie 
moeten gaan voor einde 2017 met een volledige inventaris en met een voorstel van 
zondagskerk.  Indien dit lukt kan er eventueel een decreet van oprichting komen met 
Lichtmis 2018. 

 
 4.4  Feestcomité 
 
 - Kaas- & Wijnavond voor volgend jaar: eventueel in de namiddag in plaats van ’s avonds:  
 hiervoor kan eventueel tijdens de Mechoui in juni een kleine bevraging worden gehouden. 
 
 - volgende activiteit: Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018.  Met speciale aandacht  
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 voor de parochiale vrijwilligers. 
 

- Het werkjaar 2017 is afgesloten en volgende gelden werden overgeschreven: 
o € 1.306,41 voor de parochie 
o € 709,95 voor de werkgroep Brody 

 
 4.5  Acolieten & Lectoren 
 
 - geen nieuws 
 
 4.6  K.S.A. 

 - Activiteiten voor ouders en sympathisanten op zaterdag 21/10/2017 (bbq) en zaterdag  
 18/11/2017 (quiz) hebben veel volk aangetrokken maar de opbrengst was niet naar  
 verhouding. 

- Ledenwerving voor volgend werkjaar zal met de stadsgroepen verder besproken worden 
Mogelijke acties:  
 Werving via lagere scholen 

  Met ouders gaan spreken op eindejaarrecepties van kleuterscholen  
Actiepunt voor KSA 

 
 4.7   Pastorie 

 - 90 % van het voorziene budget voor de renovatiewerken is reeds gefactureerd en betaald. 
 - er is nog geen einddatum der werken vastgelegd. 
 - voor de energie-aansluiting is er een administratief probleem. 
 - er zijn al rekening voor het parochiale gedeelte van de werken. 

 4.8   Kerkraad 

 - Paul Zwysen zoekt uit welke afspraken reeds met de kandidaat-kosteressen gemaakt 
werden. 
 - Bedoeling is dat ze een aantal zondagen samenlopen met Mia en Jozefa die nu het werk 
doen, d.w.z. vanaf 9 u ter plaatse zijn en alle werk bekijken en mee helpen. 
 - Beide dames zullen werken voor een vrijwilligersvergoeding. 

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

 -Paul Zwysen coördineert het geheel en contacteert alle betrokkenen 
Actiepunt voor Paul Zwysen 

 - Brandbeveiliging van de kerk: in voorjaar 2018 valt de beslissing betreffende de subsidies 
voor deze werken. 

 - Hellend vlak aan zij-ingang van de kerk: staat van de afwerking voldoet niet meer: zou 
stroef maar vlak moeten zijn. 

4.9  Het Parochieteam 

Besproken punten: 

- Marleen heeft de indruk dat sinds het overlijden van Johan het PT heeft opgehouden te 
bestaan.  Nochtans moeten de lopende zaken worden opgevolgd en afgehandeld.  Belangrijke 
zaken zullen moeten wachten. 

- dankviering voor Maguy Janssens naar aanleiding van haar aanstelling als pastorale 
 werkster: zal verder met Ronald Sledsens besproken worden. 

- Bijeenkomst met Gerd Van Parijs voor bespreking over Parosol is niet doorgegaan. 
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4.10  Werkgroep Brody 

 - Volgende Brodydag: zondag 18 maart 2018 
 - de afspraken met Wereldmissiehulp blijven gelijk aan vroeger: 
  * goederen worden gratis geleverd door Wereldmissiehulp 
  * Werkgroep Brody moet het transport financieren 
 
 4.11  Vormselcatechese 

- zondag 19 november: naamopgave in onze kerk: er waren weinig van de vaste kerkgangers 
aanwezig. 

- de ouderavonden die door Johan voorzien waren, worden misschien vervangen door de avond 
met Bart Paepen over Eucharistie vieren (tezamen met ouders 1ste communie). 

- de uitwerking van de volledige catechese ligt zo goed als volledig in handen van de catechisten 
van Pius X; de inbreng vanuit onze parochie is zeer klein. 

 4.12  Website parochie 

 - aangevuld met o.a. verslag over de Naamopgave van de vormelingen (met foto’s) 

4.13  Werkgroep Derde Wereld 

- Er volgt een bedelbrief voor 3 missionarissen 

- Hierbij een nieuwe naam: een Ruandese priester: Père Epimaque Makuza.  

 4.14  OKRA 

- Een deel van het bestuur van OKRA Pulhof stopt per 1 januari 2018. 

- Vanaf die datum zal er verder gewerkt worden met een beperkt programma. 

 4.12  Schola Gregoriana 

- Na een bespreking is er een akkoord met de werkgroep liturgie over de Gregoriaanse invulling 
van de maandelijkse viering van de 1ste zondag tijdens de Woord- en Communiedienst. 

 
 
5. Volgende vergadering 

 
Dinsdag 9 januari 2018 om 20 uur in Bergheem – zaal Pulhof (kleine zaal naast de inkom) 

 
 

6. Bijlagen 

 1. Tekst inleidende bezinning: De priester en de afwas. 

 2. Mail d.d.1 december 2017 aan Ronald Sledsens met “vragen vanuit de parochieraad van  
 OLV Middelares i.v.m. de reorganisatie van de parochiale werking na het overlijden van diaken  
 Johan Dierckx”. 

 

 
Dirk Van Doren, verslaggever 

 
 


