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Situering in de parochiegemeenschap 

1. Een parochie wordt opgebouwd door het samenspel van vele mensen, 

groepen en verenigingen die zich laten inspireren door de Bijbel en de 

woorden en daden van Jezus van Nazaret. In zo’n christelijke gemeenschap 

wil men luisteren naar de mensen en naar de tekenen van de tijd, zoals het 

toenemende pluralisme en de nood aan grotere samenwerkingsverbanden. 

2. Vrijwilligers, mannen en vrouwen, zetten zich actief in voor de systemati-

sche uitbouw van planning en overleg in zo’n levende parochie: 

a. Het parochieteam draagt samen met de door de bisschop aangestelde 

verantwoordelijke van de parochie de zorg voor het dagelijkse beleid 

van de parochie en neemt de verantwoordelijkheid op voor het geheel 

van de gemeenschap.  

Het parochieteam begeleidt en coördineert daarom het parochieleven, 

volgt de gebeurtenissen op de voet, legt prioriteiten vast, houdt contact 

met werkgroepen en verenigingen, zoekt nieuwe medewerk(st)ers, zet 

groepen en raden mee aan het denken, voert het financiële beleid en 

bemiddelt bij conflicten. 

Bekommerd om de eenheid in de verscheidenheid, is het parochieteam 

ook de schakel naar grotere samenwerkingsverbanden zoals federatie / 

pastorale eenheid en bisdom. 

Aandachtig voor al wat leeft in de brede gemeenschap, organiseert het 

parochieteam kansen tot dialoog en overleg.1 

b. De parochieraad is zo’n overlegorgaan waarin ontmoeting, uitwisse-

ling van informatie, en samenspraak binnen de parochiegemeenschap 

gestalte krijgt. 

Taak en bevoegdheid 

3. De parochieraad is een brede adviesgroep die in de parochie een antenne-

functie heeft en de rol van klankbord vervult. Deze dubbele taak houdt con-

creet het volgende in: 

a. Antennefunctie: 

De leden van de parochieraad leggen hun oor te luisteren in de paro-

chiegemeenschap en proberen aan te voelen wat daar leeft en mensen 

bezighoudt. Ze komen bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar 

te informeren: 

 in de parochieraad signaleren alle leden de vragen, noden en ver-

wachtingen die ze opvangen in de brede parochiegemeenschap, 
                                                           
1 Formulering gebaseerd op het recentste diocesane document dienaangaande“Beliednota nr. 11 Statuut van het 

parochietam”, Antwerpen, 2 juni 1989 
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 bovendien brengen werkgroepen en verenigingen er hun werking 

en activiteiten ter sprake. 

Zo is de parochieraad de stem van velen en een belangrijk informatie-

kanaal, ook voor het parochieteam. 

b. Klankbord: 

De parochieraad verstrekt advies of evalueert een gebeurtenis, als het 

parochieteam of een werkgroep daarom vraagt. Het parochieteam 

vraagt raad aan de parochieraad in verband met grote oriëntaties en 

beslissingen en informeert de parochieraad over richtlijnen en opties 

van de federatie / pastorale eenheid en het bisdom. 

Aandachtpunten in de werking2 

4. Organen, structuren en statuten zijn slechts hulpmiddelen, ze zijn bedoeld 

als steun- en referentiepunt voor het netwerk van relaties dat men opbouwt. 

5. Mensen die zich inzetten voor een eigentijdse, open en dynamische paro-

chie, doen dat vanuit een houding van dienstbaarheid t.o.v. elkaar en van de 

hele gemeenschap. 

6. Ontmoeting en gemeenschapsvorming staan centraal in heel de parochie-

werking. Bijeenkomsten van de parochieraad ademen daarom een geest uit 

van samenwerking, bemoediging, respect, vertrouwen en luisterbereidheid. 

7. Leden van de parochieraad dragen het parochieleven een warm hart toe. Ze 

proberen zoveel mogelijk het gemeenschapsleven te volgen en eraan deel te 

nemen. Ze trachten daarbij de waarden die aangereikt worden vanuit de 

Bijbel, concreet gestalte te geven: trouw, solidariteit, gastvrijheid, inle-

vingsvermogen, toekomstgerichtheid, zorg en inzet voor elkaar en speciaal 

voor de eenzamen en zieken … 

8. Om die Bijbels-evangelische inspiratie levend te houden, is het nodig sa-

men aan geloofsverdieping te doen: daarom begint elke vergadering met 

een bezinningsmoment en eindigt ze met een gebed. Geregeld proberen de 

leden ook aan te sluiten bij bezinnings- of vormingsinitiatieven ingericht 

door de parochie, de federatie / pastorale eenheid of het bisdom. 

9. Afgevaardigden van verenigingen en werkgroepen geven aangereikte in-

formatie verder door aan de mensen die ze vertegenwoordigen. Om in te 

adviseren materies de mening van hun groep te kunnen vertolken, gaan ze 

eerst bij hun achterban te rade. 

                                                           
2 Zie ook het gezamenlijke document van parochieteam en parochieraad van 13 juni 1995: Visie, doelstelling en accenten – 

Gemeenschap vormen rond de evangelische boodschap. 
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10. Onderlinge uitwisseling en dialoog met alle gesprekspartners staan voorop 

in de bijeenkomsten. De moderator waakt er via aangepaste werkvormen 

over dat de communicatie vlot verloopt, m.a.w. dat elke deelnemer vol-

doende spreekkansen krijgt en dat de leden onderling echt in gesprek gaan. 

11. De parochieraad tracht door zijn samenstelling een spiegel van de paro-

chiegemeenschap te zijn: mensen met een verschillende achtergrond, uit 

verschillende leeftijdscategorieën en (sociale) groepen komen hier samen. 

Verscheidenheid is een rijkdom. Als verschillende standpunten evenwel 

aanleiding geven tot contactstoornissen, probeert men elkaar beter te ver-

staan en tot een akkoord te komen. 

12. De bijdrage van de parochieraadsleden gaat verder dan de aanwezigheid op 

de vergaderingen: 

a. Ze proberen de actualiteit te volgen in de samenleving en de kerk. 

b. Vanuit de bijeenkomsten krijgen ze soms opdrachten mee (bv. de me-

ning vragen van de achterban, informatie verder doorgeven, een tekst 

doornemen, een vragenlijst invullen). 

c. Ze worden ook opgeroepen om zich vrijwillig te engageren voor een 

en ander (bv. meewerken aan een voorbereidende werkgroep, deelne-

men aan een vormingsactiviteit, een deeltaak op zich nemen bij een 

parochieactiviteit). 

13. Op gepaste tijden evalueert de parochieraad de eigen werking: zowel de 

groepssfeer als de inhoud en de concrete werkwijze van de bijeenkomsten. 

De positief gewaardeerde elementen werken bevestigend en doen deugd. 

Uit de zwakke plekken en de minder positieve ervaringen kan men leren 

om de werking bij te sturen. 

14. De parochieraad houdt loyaal rekening met de taak en werking van het pa-

rochieteam, en afspraken binnen de federatie / pastorale eenheid en het bis-

dom. De parochieraad en individuele parochieraadsleden nemen geen ini-

tiatieven zonder overleg met de verantwoordelijken ter zake. 

Samenstelling 

15. Vaste leden van de parochieraad zijn: 

a. de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie, 

b. afgevaardigden van de parochiale verenigingen en werkgroepen, 

c. het voltallige parochieteam. 

16. Daarnaast staat elke parochieraadsvergadering open voor alle (volwassen) 

belangstellenden met een positieve ingesteldheid. 
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Taakverdeling binnen de groep 

17. De vergaderingen van de parochieraad worden geleid door een moderator 

die het vertrouwen van de groep geniet. 

18. Een verslaggever/-geefster die het vertrouwen geniet, zorgt voor de versla-

gen en administratie. 

19. De vergaderingen worden voorbereid door een kerngroep die bestaat uit de 

moderator, de verslaggever en vrijwilligers die zich opgeven in functie van 

het thema dat op de agenda staat. Soms kan het zinvol zijn om een externe 

persoon aan te trekken die vanuit zijn expertise iets kan komen toelichten. 

20. In overleg met de hele groep wordt het thema van een volgende bijeen-

komst vastgelegd. Men houdt hierbij rekening met de actualiteit in de eigen 

parochiegemeenschap, in de brede samenleving en in de kerk in Vlaande-

ren en wereldwijd. 

21. Moderator en verslaggever stellen in opvolging daarvan samen de agenda 

op van de vergaderingen en zorgen voor een samenvatting van de bijeen-

komsten in het parochieblad en op de website. 

22. Als de moderator of de verslaggever lange tijd hun functie niet kunnen uit-

oefenen, wordt er van hen verwacht dat ze ontslag nemen. 

Vergaderingen 

23. De parochieraad vergadert om de zes weken, dus 8 keer per werkjaar, op 

een dinsdagavond in de maanden september, oktober, december, januari, 

februari, april, mei en juni. 

24. De vergaderingen hebben plaats in Bergheem. Ze beginnen om 20 uur en 

eindigen omstreeks 22 uur. 

25. Om de parochianen te betrekken bij de inhoud van de parochieraadswer-

king, worden de onderwerpen vóór de vergadering kenbaar gemaakt in de 

kerk, het parochieblad en op de website. Leden krijgen de gedetailleerde 

agenda bij wijze van uitnodiging ten laatste een week voor de vergadering. 

26. Het verslag van de vergaderingen wordt uitgehangen in de kerk en in Berg-

heem, en gepubliceerd op de website. Een samenvatting verschijnt in het 

parochieblad en op de website. 
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Afwijkingen en wijzigingen 

27. Als de meerderheid van de aanwezige parochieraadsleden akkoord gaat, 

kan men op een parochieraadsvergadering besluiten tot een eenmalige ge-

agendeerde afwijking op de artikels 16 tot en met 27. 

28. Als de meerderheid van de parochieraadsleden akkoord gaat, kan men op 

een parochieraadsvergadering besluiten tot een geagendeerde en fundamen-

tele wijziging van één of meer artikels uit het geheel van de statuten. Een 

parochieraadslid kan hierbij ook zijn stem bij volmacht uitbrengen. In drin-

gende gevallen wordt daarvoor een extra vergadering belegd.  

Berchem, december 2015 


