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

 
Mia V. leest nogmaals een cursiefje van KOLET Janssen:  
“Uiteraard” Terwijl ze haar kleinzoontje observeert, bedenkt ze hoe moeilijke 
woorden als genade, vergeving, eeuwig leven … hun werk doen, ook als we ze maar 
half begrijpen.   Zie bijlage 1. 
 
 

2. Verslag van de vergadering van 9 januari 2018 
 
- Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de verslaggever. 

 
3. Stand van zaken in parochie (beleidsploeg) en pastorale eenheid 

(decretering) 
 
- pastoor-deken Ronald Sledsens deed op 17 november een oproep voor 

kandidaten voor een nieuwe beleidsploeg; we overhandigden hem intussen 
de binnengekomen formulieren. Hij gaat nu in gesprek met mensen die 
bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen of die door anderen daartoe 
voorgedragen worden. Hij stelt het nieuwe team waarschijnlijk aan in de 
zondagsviering van 10 juni die hij komt voorgaan. 

- De naam van de Pastorale Eenheid ligt vast: HOBEKIWI wordt Damiaan. 
De centraal gelegen kerk van Christus Koning op het Kiel wordt de 
zondagskerk. Daar is elke zondag gegarandeerd een eucharistieviering. Het 
team van de pastorale eenheid wordt nu verder samengesteld. Als het dossier 
rond is en de decretering een feit is, wordt het team aangesteld, 
waarschijnlijk op zondag 3 juni in Christus Koning. Dan hebben er in de 
andere kerken op dat ogenblik geen vieringen plaats. 

 
 
 

PAROCHIERAAD
Vergadering van
20 februari 2018

 



blz. 2  van 4                                                                                                         file “PR 180220 verslag” 
 

4. Toelichting bij de orde van dienst in een woord- en communiedienst 
 

Op vraag van de parochieraad in de vergadering van januari 2018 geeft Mia V. 
informatie bij de orde van dienst in een woord- en communiedienst zoals het in 
ons bisdom wordt voorgeschreven. 
 
Elke liturgische viering, van welke aard ook, kent een vastgelegd stramien 
waaraan voorgang(st)ers zich houden. De voorgang(st)er staat in dienst van de 
vierende gemeenschap. Hij of zij is ‘de trekker’. We overliepen aan de hand van 
de voorgedrukte folder waarvan er ook terug exemplaren op de ronde tafel in de 
kerk liggen, die ‘orde van dienst’.  
 
Het algemene schema van een woord- en communiedienst is als volgt: 
 Intrede en begroeting 
 Openingslied 
 Intenties voor de viering 
 1ste lezing uit het Oude Testament 
 antwoordpsalm 
 2de lezing: brieven van Paulus, Petrus, Jacobus, …: deze wordt bij ons niet 

altijd gelezen. Tussen de lezing uit het Oude Testament, de psalm en het 
evangelie is er een inhoudelijk verband. Met de tweede lezing niet altijd en 
vaak is de tekst ook heel moeilijk. Vier lezingen maken de totaalduur van de 
viering ook langer end at valt niet bij iedereen in goede aarde.  

 Evangelievers – kan gezongen zijn 
 Evangelie 
 Bezinning: homilie 
 Geloofsbelijdenis (kan ook in een gezongen versie) 
 Gebed om verzoening en vrede: kan ook deels gezongen zijn 
 Onze Vader 
 Communie + stille bezinning en danklied 
 Slotgebed, bij ons samen gebeden 
 Mededelingen en oproepen, o.a. tot collecte 
 wegzending 
Elk item kreeg de nodige toelichting. Zo werd duidelijk wat de visie van het 
bisdom is, wie wat doet, welke formuleringen vastliggen, welke vrij zijn …  
 
Herinner u ook de lovende woorden van onze pastoor-deken in zijn homilie 
van 17 november: “En voor wat betreft de eucharistieviering, zal ik elke maand 
een zondag voorgaan of van zodra de PE wordt opgericht, ervoor zorgen dat 
hier iemand voorgaat. Al zijn de woord- & communiediensten hier op andere 
zondagen van de mooiste en de beste van ons hele bisdom. Dus zorg ervoor dat 
u daar ook present bent.” 
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5. Verdere Bespreking van de inventaris van werkpunten 2016-2017 
 

Zie document in bijlage. 
Punten 1 tot en met 5 waren reeds behandeld. 
 
Pt 6. Diaconie 
Bij de beoefening van de naastenliefde is de spiritualiteit zeer belangrijk omdat 
we daaruit de motivatie halen om de caritatieve werken uit te voeren.  Bij de acties 
van Welzijnszorg en Broederlijk Delen wordt die spiritualiteit sterk geduid in de 
liturgie van advent en veertigdagentijd. Willen andere werkgroepen (Brody, 
Derde Wereld, ParoSol) nadenken hoe ze de spiritualiteit duidelijker kunnen 
verwoord? 
Het is ook zo dat pas wanneer voldoende info wordt gegeven over de praktische 
werking dat de mensen bereid zijn om de werking financieel te steunen. 
Door een daling van het aantal mensen in de parochiegemeenschap is er ook een 
daling van de opbrengsten en verkopen ten voordele van de goede doelen. 
 
Over ParoSol zal het gesprek nog verdergezet worden. 
 
Voor de adressen van mensen die naar een WZC of serviceflat buiten de parochie 
verhuisd zijn kijkt Marie-Jeanne het geheugen van de computer na.  

 
6. Nieuws en vragen van de parochiale werking 

 
6.1 1ste Communie:  
 Di 27/02 ouderavond: Bart Papen over “Eucharistie vieren” 

volgende ingroeiviering op zondag 18 maart 2018. 
1ste Communieviering op Pinksterzondag 20 mei om 9.30 uur. 
 

6.2 K.S.A. Striideburgh 
- Groepsfeest op 9 en 10 maart met als titel “Make that the cat wise” 
- Spaghettiavond op zaterdag 24 maart 2018 

 
6.3 Kerkraad/Pastorie  

- op 20/2/18 werd begonnen met de tuinaanleg 
- voorlopige oplevering van de werken heeft plaatsgevonden op 31/01/2018 
- het appartement op de 1ste verdieping is verhuurd vanaf 06/02/2018 
- aannemer Levanto moet nog restpunten afwerken 
- er zijn 2 stel sleutels in omloop voor de parochie (Mia en Marleen) en 1 stel 

voor de kerkfabriek 
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6.4 Parochie/Pastorie 
- Op een werkvergadering op 8 februari 2018 werden de nodige afspraken 

gemaakt om in eerste instantie de keuken, de wc en het bureau terug in gebruik 
te nemen door het secretariaat.  Dit zou klaar moeten zijn tegen 14 maart e.k. 

- Parochiesecretariaat werd voor de sluiting in november 2017 bemand (dit zou 
feitelijk moeten zijn: bevrouwd) door Greet, Marie-Jeanne en Mia B.  Het is aan 
hen om te beslissen op welke dag(en) het secretariaat terug open zal zijn. 

- Voor de verdere opfrissing van de vergaderzaal moeten de afspraken nog 
gemaakt worden. 
 

6.5 Vormelingen 
- Zaterdag 24 februari 2018: namiddag in Sarto en Kruislegging in Pius X-kerk. 

 
6.6 Werkgroep Brody 

- Brodydag op zondag 18 maart 2018. 
 
6.7 Parochietelefoon 

- De parochie is terug bereikbaar op het gsmnummer 0473 211 499 
 
7. Afsluitend gebed: zie bijlage 
 
8. Volgende vergadering 
 

Dinsdag 20 maart 2018 om 20 u in Bergheem – zaal Pulhof (kleine zaal naast 
inkom). 

 
9. Bijlagen 
 

1. Tekst inleidende bezinning ’Uiteraard’ + slotgebed 
2. Inventaris van werkpunten 2016-2017 

 
 
 

Dirk Van Doren, verslaggever 


