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

Mia V. leest een tekst van Jean-Paul Vermassen: “Hemelvaart en Pinksteren – 
Gisteren en vandaag”   Zie bijlage 1. 
 

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

 
3. Goedkeuring van het document Inventaris van werkpunten 

Versie 4 van het document wordt goedgekeurd en zal aan het nieuwe kernteam 
van de parochie worden bezorgd als werkdocument. 
Mia geeft dit als bijtitel versie mei 2018 en zal enkele zeer tijdsgebonden 
opmerkingen verwijderen. 

 
4. Stand van zaken 

4.1  Kernteam parochie 
Zie bijlage 2: tekst die op de website komt en die in het parochieblad 
verschijnt. Aansluitend: 
 Dirk dankt de vijf mensen die zich engageren om vanuit dit kernteam de  

parochie te leiden. 
 Op een eerste vergadering, in aanwezigheid van An Verheyen, werd een  

programma vastgelegd voor de vergaderingen tot eind 2018. 
 Het kernteam voorziet 2 à 3 maal per jaar een open beraad om het contact 

met de bredere parochie te houden. Dit is te beschouwen als de 
voortzetting van de parochieraad. 

 Eén van de eerste taken wordt het zoeken van een opvolger voor Stanny 
Scheipers die in het najaar overstapt naar het team van de pastorale 
eenheid. 

 Mia is zowel lid van het kernteam van de parochie als van het team van de 
Pastorale Eenheid, maar met de duidelijke afspraak dat de werking van het 
kernteam van de parochie de voorrang heeft. 
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4.2 Federatie Berchem 
De aandacht gaat op dit moment vooral naar de mogelijke fusie van de 
parochies Sint-Willibrordus en Sint-Hubertus. 

4.3 Pastorale Eenheid Damiaan 
Zie bijlage 3:  
 In de beginperiode zal de meeste aandacht van de teamleden uitgaan naar 

netwerking om de gehele PE beter te leren kennen. 
 Per werkdomein zal een denktank worden samengesteld met 6 à 8 

personen, geografisch verspreid over de hele PE.  Deze zullen 5 à 6 maal 
per jaar samenkomen. 

  
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 26 juni 2018: laatste vergadering met op de agenda 

- goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 mei 
- verwelkoming van de nieuwe beleidsploeg voor de parochie 
- 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. 

 
6. Nieuws en vragen uit de parochiale werking 

6.1 1ste Communie:  
 Op zondag 20 mei waren er 47 eerste communicantjes in de parochie. 

Alles is zeer vlot verlopen en ouders en eerste communicantjes waren zeer 
tevreden. 
Op 19 juni is er een evaluatievergadering van de catecheseploeg tezamen met 
de afgevaardigden van het bisdom 

6.2 Feestcomité 
Mechoui op zondag 24 juni: uiteraard wordt iedereen daar verwacht. 

6.3 Pastorie 
- Onderhoudsbeurt van de rolluiken is ondertussen gebeurd. 
- Er wordt nog gewacht op offertes voor het buitenschrijnwerk (vernieuwen 

deur/ramen van keuken, plaatsen van dubbele beglazing). 
- Greet zal voor de twee zeteltjes een nieuwe overtrek maken en heeft ook 

beloofd om de overgordijnen en gordijnen te maken. 
- Voor de uitvoering van de schilderwerken in de vergaderzaal zoeken we nog 

kandidaten om de plafonds te schilderen. 

6.4 Bergheem  
          Dirk zal op de beheerraad de vraag stellen of er kan voorzien worden om een  

beamer en een cd-speler te plaatsen. 
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6.5 Secretariaat 
          De permanentie zal terug starten vanaf september. 

6.6 Parosol 
Gerd Van Parijs heeft in een gesprek met Mia V. en daarna ook schriftelijk 
bevestigd dat ze stopt als verantwoordelijke van Paro-Sol. 

6.7  Vormselcatechese  
Op zaterdag 19 juni heeft vicaris-generaal Bruno Aerts 47 jongeren gevormd 
in de kerk van Pius X. 
De verantwoordelijken van Pius X zijn bereid om verder te werken voor beide 
parochies. Van onze parochie zal het echtpaar Thomas en Emmanuelle 
Vermeire-Janssens deel uitmaken van het catecheseteam. Onze parochie zal 
via website en parochieblad alle info over inschrijvingsmomenten en 
programmatie doorgeven. 

6.8 Werkgroep Derde Wereld 
Eind augustus komen zowel pater Herman De Vriendt als pater Wevers naar 
Berchem. 

6.9 Zondagskoffie 
Op zondag wordt de koffie nu verzorgd door Suzanna Meloyan, Jacqueline 
Vloeberghs en Greet Zwysen. 
Er wordt voorlopig nog gewerkt met de wegwerpbekertjes omdat de toegang 
tot de keuken van de pastorie iets te omslachtig blijft. 

 
7. Afsluitend gebed: zie bijlage 4 
 
8. Volgende vergadering 

Dinsdag 26 juni 2018 om 20 uur in Bergheem – zaal Troyentenhof (kleine zaal 
naast keuken). 

 
9. Bijlagen 

1. Tekst inleidende bezinning  
2. Tekst over Kernteam Parochie 
3. Tekst over Pastorale Eenheid Damiaan 
4. Tekst afsluitend gebed 

Dirk Van Doren, verslaggever 
 

Nota van de verslaggever voor de laatste parochieraadsvergadering:  

Bloemen noch kransen,  
maar een hapje en een drankje 

op het nieuwe Kernteam voor de parochie 
en op de samenwerking met dat Kernteam in een Open Beraad. 

 
En daarna voor iedereen een deugddoende zomervakantie. 

  


