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

 
Mia V. blikt eerst even terug op het voorbije jaar 2017: een jaar waar we met 
gemengde gevoelens op terugkijken: ieder apart en in groep hebben we blije en 
droeve momenten meegemaakt, in de parochie waren er een aantal 
feestmomenten en aan de andere zijde was er een moment van droefheid door 
het overlijden van diaken Johan Dierckx. Ieder heeft haar/zijn beleving en kijk. 
Laten we deze herinneringen meenemen als achtergrond tijdens de verdere 
vergadering. 
 
Mia V. leest hierna een cursiefje van KOLET Janssen:  
“Het voordeel van bijziend te zijn.” Een ludiek cursiefje met een ernstige 
ondertoon over hoe zien en zien twee is …   Zie bijlage 1. 
 

2. Verslag van de vergadering van 28 november 2017 
 

- In de voettekst moet staan file “PR 171128 verslag.doc” i.pl.v. file “PR 171017 verslag.doc” 

- blz. 3 punt 4.7: er moet staan rekeningen 
- blz. 4 punt 4.13: de Rwandese priester Père Epimaque Makuza was reeds 

langer gekend bij de werkgroep maar vertrekt nu terug van Rome naar 
Rwanda en heeft dan terug contact opgenomen met de werkgroep. 

- Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 

3. Oproep van pastoor-deken Ronald Sledsens voor een “nieuwe 
beleidsploeg” 
 
- Mia V. doet een oproep om het formulier met opgave van de kandidaten voor 

de nieuwe beleidsploeg tijdig (d.i. voor 15 januari 2018) in te vullen en te 
bezorgen bij Marie-Jeanne, Marleen, Tatjana of Mia. Zij zullen dan 
samenkomen met Ronald om deze formulieren te overhandigen. 

PAROCHIERAAD
Vergadering van

9 januari 2018
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- Naar aanleiding van de bespreking over de huidige situatie in de parochie 
wordt de bezorgdheid nogmaals uitgedrukt dat de parochie op dit moment 
niet telefonisch bereikbaar is omdat er geen algemeen nummer beschikbaar is.  
Contact opnemen via mail blijft voor een aantal mensen een té hoge drempel. 

- De vraag naar dit algemene gsm-nummer zal opnieuw gesteld worden bij de 
hierboven vermelde vergadering met Ronald. 

 
4. Verdere inventaris van de werkpunten 2016-2017 
 

We werken dit verder af als hulpmiddel voor de nieuwe beleidsploeg die vanaf 
Pasen 2018 moet kunnen beginnen werken. 
 
- Geloofsverdieping en Vorming 

o Een groep coördinatoren van catechese zou een gemeenschappelijke 
visie moeten hebben op de betrokken catechese. 

o Elke mens die zich met verkondiging of catechese bezighoudt, wordt 
opgeroepen om te blijven groeien in het geloof. 

o De Bijbel is een verzameling van geschriften, gekozen uit een zeer 
uitgebreide verzameling geschriften en de teksten zijn de neerslag van 
mondelinge tradities.  Het zijn geen historische geschriften, maar 
geloofsgetuigenissen in veelal metaforische taal. 
Dit gegeven is een mogelijk onderwerp voor een ouderavond voor de 
ouders van eerstecommunicanten en/of vormelingen. 

o Voor de vormselcatechisten zijn er vormingsavonden in Pius X, 
gegeven door Rik Corens. 
 

- Liturgie 
o Wat behouden? Wat afschaffen? … 

Hier is de evolutie volop bezig, vanuit de dagelijkse realiteit en in het 
kader van de Pastorale Eenheid.  

o Stiltemomenten en rustpunten in de eucharistie: hierover bestaan 
verschillende meningen.  Om iets meer achtergrond te hebben, zal Mia 
in een volgende vergadering meer uitleg geven bij de Orde van Dienst 
van het Bisdom Antwerpen voor de Woord- en Communiedienst. 

o Gebouw en inrichting: geen concrete voorstellen 
o Groter aandeel van gemandateerde lekenvoorgangers is vandaag 

realiteit. 
o Grote intredeprocessie bij het begin van de dienst aankondigen met 

een belletje gebeurt meestal. 
o Voorgangers en koorleden praten ook na in de ontmoetingsruimte: 

gebeurt meestal. 
o Aanbod Goede Week 2018: hangt af van verder overleg met pastoor-

deken Ronald Sledsens. 
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5. Nieuws en vragen van de parochiale werking 
 

5.1 1ste Communie: volgende ingroeiviering op zondag 21 januari 2018. 
 
5.2 Federatie Berchem 

- Jacky Caroen verhuist binnenkort naar een adres buiten de PE. 
- Rik Hoet en Serge Takamba zullen in de pastorie van Sint-Willibrordus komen 

wonen (na aanpassingswerken aan het gebouw). 
- Serge Takamba (een zwarte priester) zal halftijds voor de PE gaan werken. 
- Er is een bijeenkomst geweest met pastoor-deken Ronald Sledsens en de 

verantwoordelijken in de twee parochies Sint-Willibrordus en Sint-Hubertus. 
 
5.3 Feestcomité 

- Nieuwjaarsreceptie van zondag 7 januari 2018 is goed verlopen 
- Het aspect van de “vrijwilligers” was positief maar is niet voldoende uit de 

verf gekomen: de meeste mensen hebben niet goed verstaan wat de bedoeling 
was met het opkleven van de namen rondom het glasraam van de parochie. 

- Een mogelijkheid is om bij alle aanwezige vrijwilligers één of meer 
kleurpapiertjes op de kledij te kleven met een code volgens het type activiteit 
waaraan de mensen meewerken. 

- Mia zal in het artikel in het parochieblad over de receptie Dirks toelichting 
over de vrijwilliger integraal opnemen. 

- Het geheel zal binnen het Feestcomité op de volgende vergadering worden 
geëvalueerd 
 

5.4 HOBEKIWI 
- Sinds de vorige vergadering is er vooral door de verschillende mensen verder 

gewerkt om alle gegevens voor het dossier in orde te krijgen en aan Ronald te 
bezorgen. 

- Deze maand is er nog een volgende bijeenkomst voorzien. 
 
5.5 Kerkraad/Pastorie 

- Nog 4% van de facturen is niet betaald. 
- Er is de uitdrukkelijke wens om het gelijkvloers reeds ter beschikking te stellen 

van de parochie maar dan moet er een partiële voorlopige oplevering 
gebeuren.  Vooraleer dit kan gebeuren moet er nog wel een technisch 
probleempje worden opgelost met de schuifdeur tussen kantoor en keuken. 

- Voor werken in het parochiale gedeelte komt er (in het nieuwe boekjaar 2018) 
€ 5.000 ter beschikking op de begroting van de kerkfabriek en in de spaarpot 
van de parochie is hiervoor tot hiertoe € 6.616,33 bijeengespaard.  Om na te 
kijken waaraan dit geld prioritair moet besteed worden zal een werkgroepje 
worden samengesteld. 
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5.6 Kerkraad 
- Vanuit de Kerkraad zal Armand trachten om de opleiding van de kandidaat-

kosteres te activeren. 
- Idem voor de dame die het onderhoud van de kerk zou gaan verzorgen. 
- Gronden van de garages naast de kerk: er zal door notaris Beuckelaers een 

basisakte worden opgesteld voor het geheel waarbij alle eigendommen van de 
verschillende eigenaars duidelijk worden bepaald.  Jean Arnaudts volgt dit 
verder op binnen de Kerkraad. 

 
5.7 Parochieteam 

- Geen verder nieuws. 
 
5.8 Schola Gregoriana 

- In het voorbije jaar: 28 uitvoeringen met een gemiddelde van 5,86 zangers. 
 
5.9 Werkgroep Brody 

- Brodydag op zondag 18 maart e.k. 
- Deze maand nog een bijeenkomst van de werkgroep. 

 
6. Afsluitend Gebed: zie bijlage 
 
7. Volgende vergadering 
 

Dinsdag 20 februari 2018 om 20 u in Bergheem – zaal Pulhof (kleine zaal 
naast inkom). Op de agenda: toelichting van de orde van dienst volgens het 
bisdom Antwerpen in een woord- en communiedienst + verdere bespreking 
van het document Werkpunten. 

 
8. Bijlagen 
 

1. Tekst inleidende bezinning: Het voordeel bijziend te zijn + slotgebed 
2. Afsluitend gebed: Gebed bij het nieuwe jaar (Marinus van den Berg) 

 
 
 

Dirk Van Doren, verslaggever 


