
                                                                                             

 

4 november 2016 

Beste PR-leden, 

Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomst van de parochieraad op 

dinsdagavond 29 september 2016 om 20 uur in Bergheem 

 We bidden samen het nieuwe Onze Vader  

 Goedkeuring van het verslag van 14 september 2016 

 Zeer korte terugblik op 18/10: avond met Johan Vrints over kansen tot dialoog 
tussen christenen en moslims 

 “Onze parochie, een levende (geloofs)gemeenschap, tussen droom en 
werkelijkheid”, thema voorbereid door Jozefa, Greet, Dirk en Mia 

1. Op 14 september spraken we een eerste keer over het verschil tussen onze 
ervaringen van vandaag én onze toekomstdromen en verlangens. 
Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst (van het IPB, lichtjes aangepast 
aan onze parochie) verkenden we het algemeen profiel van onze parochie. 
Op basis van het verslag en van onze herinneringen trekken we nu besluiten 
uit die bespreking. 

2. We bezorgen u nu een tweede deel van de vragenlijst, over het thema liturgie. 
We vragen u de lijst in te vullen en ten laatste op 17/11 terug te bezorgen aan 
de moderator zodat ze een overzicht van de antwoorden kan voorleggen op 
29/11, meteen de vertrekbasis van onze tweede gespreksronde. (U hebt al eens 

een vragenlijst liturgie gekregen, maar enkele mensen signaleerden dat ze die lijst moeilijk 
vonden. Daarom hebben we de formulering bijgestuurd. We vragen u dus allen de lijst 
opnieuw in te vullen.) 

 Aansluitend hierbij: het PT vraagt de PR ter plaatse om een advies i.v.m. een brief 

van Gaston Suls over de zaterdagavondviering. 

 De renovatie van de pastorie: afgelegde weg & stand van zaken (Paul & Dirk) 

 Nieuws en rondvraag: o.a. nieuws van eerste communie, vormsel, Feestcomité, 
HOBEKIWI … 

 Afsluitend gebed  

We wensen de vergadering te beëindigen rond 22 uur. 

Gelieve te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn.       

Mia Verbanck (moderator - 0495 28 65 38 – mia.verbanck@skynet.be) 
Greet Zwysen (verslaggever - 0474 89 75 85 - greetzwysen@telenet.be) 


