
VISIE VAN DE PASTORALE EENHEID ASSEBROEK 
 

Gebaseerd op de missietekst die de opdracht van de pastorale eenheid omschrijft.. 

 

Om onze opdracht als “pastorale eenheid” waar te maken, 

zullen  we de brug slaan tussen: 

 

- het appel dat van God uitgaat, en de inspiratie die we halen uit het levensverhaal van Jezus 

van Nazareth, 

- en onze roeping om het niet bij woorden te laten, maar om Gods liefde concreet gestalte te 

geven bij zoveel mogelijk mensen rondom ons. 

 

 

We zetten daarom in op twee polen 

 

- een dynamisch, efficiënt, deskundig, goed bereikbaar centrum, waar iedereen van harte 

welkom is, en waar alle (mede)verantwoordelijken mekaar vlot vinden, kunnen overleggen en 

samenwerken. 

- een netwerk van buurten en wijken om aanwezig te zijn daar waar de mensen wonen en 

gemeenschap beleven. 

 

 

Het Sint-Trudo Centrum heeft als opdracht 

 

- leiding te geven: daar kan men de verantwoordelijken vinden, en komen team en 

werkgroepen samen; 

- richting te geven aan alles wat buiten het centrum gebeurt: 

- zorg voor de mensen in de buurten en de wijken,  

- liturgie in de diverse kerken en gebedsplaatsen; 

- vorming te voorzien: 

- voor alle  medewerkers, in de materie waar ze verantwoordelijk  voor zijn, 

- voor gelovigen en zoekende gelovigen, in geloofsverdieping, 

- voor allen die zich bij het kerkgebeuren willen aansluiten, in sacramenteninitiatie; 

- een zo permanent mogelijk onthaal te organiseren; 

- een houding van solidariteit te laten groeien met armen dichtbij en veraf, en deskundigheid 

op te bouwen rond opvang van mensen in concrete nood; 

- ruimte te bieden om tot stilte en gebed te komen; 

- een plaats te zijn om met de gehele gemeenschap samen te komen en begeesterende 

vieringen te houden; 

- naar buiten te treden en het geloof ter sprake te brengen; 

- voeling te houden met de wereldkerk; 

- de interne en externe communicatie te organiseren; 

- goede contacten te houden, te overleggen en waar mogelijk samen te werken met de niet-

territoriale pastoraal; 

- in dialoog te gaan met andere geloofsgemeenschappen in Assebroek; 

- het financieel beheer en de administratie vlot te laten gebeuren . 

 

… / …



 

Het netwerk van buurten en wijken heeft als opdracht 

 

- het hele grondgebied van de Pastorale Eenheid Sint -Trudo Assebroek te bestrijken; 

- te zorgen dat de bekommernis groeit om er te zijn voor mekaar en oog te hebben voor 

mekaars noden en vreugden vanuit een oprechte houding van nabijheid; 

- te werken met zowel oudere als jongere buurtbewoners die een antennefunctie willen 

vervullen: 

 individueel: rapporteren waar mensen in de buurt bijzondere aandacht nodig hebben 

       (zware ziekte, financiële moeilijkheden, rouw, eenzaamheid…), 

 structureel: mee helpen denken op welke manier georganiseerde zorg kan 

       geboden worden, info geven en doorverwijzen naar bestaande instellingen en diensten 

 

 

We willen dat beide polen zich in een goed evenwicht tot mekaar verhouden:  

- de vreugden en de noden die we op onze weg ontmoeten dienen in de vieringen een 

duidelijke plaats te krijgen  

- het aantal vieringen dient zo gedoseerd te worden dat ze zinvol en verzorgd zijn, dat ze echte 

momenten van ontmoeting worden, maar dat ze niet zoveel van onze energie opslorpen dat we 

de zorg voor de mensen gaan verwaarlozen. 


