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

 
Mia V. leest een tekst van Ronald Sledsens: “Het roodborstje”, verschenen in 
Relevant van maart 2018. 
   Zie bijlage 1. 
 

2. Verslag van de vergadering van 20 februari 2018 
 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 

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

(decretering) 
 
- De gesprekken met de kandidaten voor de nieuwe parochiale beleidsploeg 

zijn aan gang.  An Verheyen (medewerkster van Ronald Sledsens) heeft laten 
weten dat deze niet klaar zullen zijn met Pasen maar er wordt aan 
doorgewerkt.  Als moment voor de aanstelling wordt de zondagsviering van 
10 juni met Ronald als voorganger vooropgesteld. 
 

- PE in oprichting: Voor de beleidsploeg is het team nu volledig samengesteld.  
De teamleden zijn nu bezig met de samenstelling van een ‘parlementje’ van 
telkens 2 personen uit Hoboken, Berchem, Kiel en Wilrijk.  Doel is om met 
deze mensen een 4 à 5 maal per jaar samen te komen om het contact met de 
basis te verzekeren. 

 
- Secretariaat van de parochie: Een nieuwe start is nu mogelijk omdat de 

lokalen in de pastorie terug in gebruik kunnen genomen worden.  Greet 
Zwysen had toegezegd om naar de vergadering te komen maar heeft zich 
daarna verontschuldigd omwille van een zware verkoudheid.  Zij wil het op 
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zich nemen om de mensen die vroeger actief waren in het secretariaat samen 
te roepen.  Dit zal zeker niet meer voor Pasen gebeuren. 
 
Doel van deze bijeenkomst: 
- Omschrijving van de taken van het secretariaat 

+ doorverwijzing naar verantwoordelijken van een deelgebied in de 
parochie (verkondiging/catechese, liturgie, diaconie, financiën/materieel) 
+ invullen van de parochieregisters 
+ opnemen van misintenties 
+ schrijven van gelegenheidskaartjes naar oud-parochianen die nu buiten 
de parochie wonen in een WZC, in een serviceflat, in … 
+ onthaalpunt van de parochie 
+ doorverwijzing naar het secretariaat van de PE dat zal opgericht 
worden 
Het is in elk geval zo dat de definitieve bepaling van de taken zal 
gebeuren door het nieuwe beleidsteam van de parochie. 

- Bepalen van de momenten en van de frequentie van opening van het 
secretariaat. 

- Uitkijken naar eventuele nieuwe namen voor medewerkers. 
 
 
4. Verdere Bespreking van de inventaris van werkpunten 2016-2017 
 

Zie document in bijlage. 
Punten 1 tot en met 6 waren reeds behandeld. 
 
Pt 7. Openheid – transparantie – communicatie – doorstroming PR-PT 

- Daar zowel PT als PR in hun huidige vorm ophouden te bestaan, is een 
deel van de problematiek niet meer actueel. 

- We blijven het belang benadrukken van een openheid en transparantie 
over een zo breed mogelijk spectrum van onderwerpen en zeker over de 
financiën. 

 
 
5. Afscheid van de Parochieraad 
 

Na 48 jaar werking (van 1970 tot 2018) zal de parochieraad ophouden te bestaan 
in zijn huidige vorm. 
 
We voorzien het volgende om dit afscheid vorm te geven: 

- Dinsdag 15 mei 2018: gewone vergadering 
- Dinsdag 26 juni 2018: laatste vergadering met op de agenda 

-  goedkeuring van het verslag van de vergadering van15 mei 
- verwelkoming van de nieuwe beleidsploeg voor de parochie 
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- receptie met een hapje en een drankje om het geheel feestelijk af te 
sluiten. 

Tatjana neemt het op zich om te zorgen voor drank en hapjes. 
Dirk VD heeft een lijst opgesteld van de leden van 1970 tot nu.  Deze lijst bevat 
nu 170 namen maar links of rechts zal er wel een naam ontbreken.  Graag hierop 
aanvullingen of correcties bezorgen aan Dirk. 
Deze lijst kan zeker uitgehangen worden tijdens de laatste vergadering in juni.  

 
 
6. Nieuws en vragen van de parochiale werking 

 
6.1 1ste Communie:  
 Zondag 22 april: laatste ingroeiviering 

1ste Communieviering op Pinksterzondag 20 mei om 9.30 uur. 
Alle communicantjes zullen na de 1ste Communie de nieuwe ID-kaart als 
Christen ontvangen. 
 

6.2 K.S.A. Striideburgh 
- Italiaanse avond op zaterdag 24 maart 2018 

 
6.3 Pastorie 

- De werken die voorzien waren voor keuken, wc en bureel zijn ondertussen 
uitgevoerd en deze lokalen worden opnieuw in gebruik genomen. 

- Alle documenten en kantoorgerief zijn opnieuw uit de sacristie verhuisd naar 
de pastorie en hebben een nieuw plaatsje gekregen. 

- Er wordt nu gewacht op offertes voor het buitenschrijnwerk (vernieuwen 
deur/ramen van keuken, plaatsen van dubbele beglazing) en voor de 
herstelling/onderhoudsbeurt van de rolluiken). 

- Voor de vergaderzaal zijn er nog heel wat werken uit te voeren:  
- Schilderwerken plafond en muren 
- Wegbrengen (of laten afhalen) van niet meer gebruikt meubilair naar 

kringloopwinkel 
- Bekleden van 2 zeteltjes met nieuwe zetelstof 
- Aankopen, maken en ophangen van nieuwe gordijnen voor het 

volledige gelijkvloers 
- Allicht nog een aantal kleinere werkjes die wel aan het licht zullen 

komen tijdens de uitvoering 
- Binnen een beperkte kring is er al een oproep gelanceerd voor hulp bij de 

uitvoering van deze werken. 
- De PR suggereert om een bredere oproep voor concrete hulp te lanceren via 

de website, met een affiche, via parochieblad, …  Ieder die zich geroepen voelt 
om mee te helpen mag zich kenbaar maken bij Dirk VD. 

- Sleutels van de pastorie zijn bij volgende personen: Kerkfabriek (Paul 
Zwysen), Marleen Henderickx en Mia Verbanck. 
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6.4 Feestcomité 
- Komt binnenkort samen met op het agenda: bespreking van de 

nieuwjaarsreceptie en voorbereiding van de Mechoui van 24 juni. 
- Volgende Nazomerfeest is voorzien op 25 september. 

 
6.5 Schola Gregoriana  

-    Zal op Witte Donderdag van 21 tot 21 uur Gregoriaanse gezangen brengen  
in de weekkapel als bezinning. 

 
6.6 Werkgroep Brody 

- Brodydag op zondag 18 maart 2018:  
- er waren 84 ingeschrevenen 
- gezellige namiddag met 2 filmen  
- tombola met veel prijzen 

- Met Wereldmissiehulp zijn door de Werkgroep afspraken gemaakt op 
dezelfde basis als vroeger: 

- De goederen worden gratis ter beschikking gesteld door WMH 
- Kosten voor het transport naar Brody worden door de Werkgroep 

Brody gedragen.  
 
6.7 Zondagskoffie 

- Nu de keuken in de pastorie terug in gebruik is zullen er opnieuw gewone 
tassen gebruikt worden in plaats van de plastic bekers. 

 
7. Afsluitend gebed: zie bijlage 
 
8. Volgende vergadering 
 

Dinsdag 15 mei 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 
3. Lijst van leden Parochieraad 1970-2018 

 
 
 

Dirk Van Doren, verslaggever 


