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PAROCHIERAAD ONZE-LIEVE-VROUW MIDDELARES, BERCHEM 
WERKJAAR 2016-2017 

Onze parochie, een (geloofs)gemeenschap  
tussen droom en werkelijkheid  

Een vragenlijst als aanzet tot gesprek (deel 3) - SYNTHESE 

3. VRAGEN OVER ‘VERKONDIGING’ EN ‘CATECHESE’ - 8 antwoorden ontvangen 

 

Vooraf: verduidelijking van begrippen: 

• Verkondiging = geloofsverdieping die mensen helpt, steunt en doet groeien in 
hun persoonlijke geloofsontwikkeling 

• Catechese = geloofsvorming in functie van scharniermomenten zoals doopsel, 
eerste communie, vormsel, huwelijk … Het is een 'initiatie' of inwijding in het 
christelijk geloof én in de kerkgemeenschap.  

+2 akkoord / +1 eerder akkoord /    0 noch akkoord noch niet akkoord / 

-1 eerder niet akkoord /  -2 niet akkoord 

  Zo is het nu Zo droom ik het 

4.1 Onze gemeenschap biedt geloofsverdieping aan voor haar leden 
buiten de wekelijkse homilie.  

-0.75 +1.5 

4.2 Onze gemeenschap zet in op catechese voor kinderen en jongeren 
(eerste communie en vormsel) 

+1.5 +2 

4.3 Onze gemeenschap zet in op catechese voor volwassenen. ------------ ------------- 
1. als voorbereiding op het doopsel +0.3 +1.25 
2. als voorbereiding op de eerste communie +0.7 +1.1 
3. als voorbereiding op het vormsel -1 +1.5 
4. als voorbereiding op het huwelijk +0.1 +1.1 
5. …   

4.5 Leden van onze gemeenschap voeren met elkaar georganiseerde 
geloofsgesprekken. 

-0.5 +1.5 

4.6 Onze gemeenschap stelt de ontmoeting met Jezus Christus 
centraal. 

+ 0.25 +1.6 

4.8 Onze gemeenschap neemt deel aan het maatschappelijke debat, 
vanuit haar gelovige inspiratie. 

+0.25 +1.25 

4.9 In onze gemeenschap zijn we ervan overtuigd dat de boodschap 
van Jezus Christus relevant is voor het dagelijks leven vandaag. 

+1.25 +1.8 

4.10 Onze gemeenschap laat zich bij haar geloofsgroei inspireren door 
verhalen uit de Bijbel. 

+0.75 +1.75 

4.11 In onze gemeenschap komen leden samen om Bijbelverhalen te 
lezen en op het leven te leggen. 

-1.3 +1.1 

4.12 In onze gemeenschap is het element ‘verkondigen’ sterk 
aanwezig. 

+0.3 +1.50 

 

Resultaat van kolom 2 = droom ligt overal GEVOELIG HOGER  

dan van kolom 1 (zoals werkelijkheid nu ervaren wordt). 

Dat betekent dat me meer wil inzetten op geloofsverdieping en catechese.  
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7 antwoorden ontvangen op de onderstaande vragen – niet iedereen antwoordt op alle vragen 

4.13 Welke initiatieven neemt onze geloofsgemeenschap buiten de homilies in verband met 
geloofsverdieping voor volwassenen? (bv. avonden, gespreksgroepen, bezinningsmoment …) 
Hoe kijk je daar tegenaan: zijn er voldoende initiatieven? Welke zijn voor herhaling vatbaar? Of 
wat kan er bijgestuurd en /of aangevuld worden? Noteer ook wat je nog graag (anders) 
gerealiseerd zou zien. 

• Ik weet alleen van de bezinning in de PR, dat mag voor mij elke keer een kwartier tot 
vijfentwintig minuten duren; waarschijnlijk zijn er ook gesprekken met ouders van 
eerstecommunicanten en vormelingen? Graag meer geloofsgesprekken / -verdieping bv. 1 
dag per jaar, een ‘geloofsdag’. 

• Er zijn weinig initiatieven. Er is de meditatiegroep. Als er zich een gelegenheid aandient, 
wordt er zeer weinig gebruik van gemaakt (weinig aanwezigen) bv. Bart Paepen over 
gelovig opvoeden. Ik ervaar zo goed als geen interesse voor gesprekken rond geloof. 

• Valt de wekelijkse meditatie ten huize Van Clé ook onder geloofsverdieping? – Binnen de 
PR wordt er de laatste maanden ook gewerkt zond geloofsverdieping waarvoor mijn dank. 
– Catechese voor de eerste communie en vormselcatechese worden ook aangegrepen om 
aan de ouders van de kinderen een aanbod van geloofsverdieping te doen. – Elk initiatief 
waarbij een spreker aanwezig is die begeesterend kan spreken, is toe te juichen, ik denk 
dan bv. aan Bart Paepen of Ronald Sledsens. 

• Huidige initiatieven: de meditatiegroep, de bezinningsmomenten in de PR, sprekers als 
Bart Paepen, Ronald Sledsens … Dat vind ik te weinig, er is m.i. in de parochie een groter en 
ruimer aanbod nodig rond spiritualiteit en geloofsverdieping. 

• Buiten de PR zie ik geen initiatieven. Ik pleit voor een gespreksgroep over relevante 
thema’s twee of drie avonden per jaar.  

• Er zijn voor mij te weinig initiatieven buiten de vieringen. Er wordt alleen gewerkt in functie 
van scharniermomenten.  

4.14 Catechese als voorbereiding op de sacramenten: Vanuit welke visie vertrekt men? Is er 
samenwerking en continuïteit tussen de voorbereiding op de verschillende scharniermomenten? 
Wat kan er mogelijk bijgestuurd / aangevuld worden? Noteer ook wat je nog graag (anders) 
gerealiseerd zou zien. 

• Vormelingen niet als ‘attractie’ laten optreden één keer, maar gewoon mee naar de (alle) 
zondagsvieringen laten komen. - Vormselcatechisten moeten beter begeleid worden. 
Vorming en continuïteit ontbreken. 

• Ik ken de visie op vormselcatechese niet of ze is me toch niet duidelijk. Is er een visie? 

• Buiten enkele sporadische contacten i.v.m. catechese voor eerste communie en vormsel 
heb ik er geen zicht op hoe de voorbereiding voor de andere sacramenten, vooral dan 
doopsel en vormsel, in onze parochie verloopt. 

• Er is volgens mij te weinig continuïteit tussen de voorbereidingen op de eerste communie 
en het vormsel. De voorbereiding op de eerste communie is een heel traject met visie. 
Voor de vormselcatechese mag de lat voor mij hoger liggen: wat is hier de visie? volgen de 
catechisten vorming? Er lijkt me meer inhoudelijke coaching van de catechisten nodig. Is er 
een inhoudelijk aanbod voor alle ouders van de vormelingen? - Eén zondagsviering per 
groepje vind ik te weinig als voorbereiding. - De integratie van de vormselcatechese in de 
parochie kan in mijn ogen veel beter.  

• Het doopsel is een opname in de kerkgemeenschap, geen privégebeuren op een geïsoleerd 
moment. Het gaat om een ingrijpend gebeuren dat een gelovige duiding nodig heeft. 

• Ik heb geen idee. 

• Bij mijn weten is er weinig of geen samenwerking. Er zou een lijn mogen zijn. 
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4.15a Wat betekent het voor je “dat de boodschap van Jezus Christus relevant of betekenisvol is 
voor het dagelijks leven”? 

• Voor mij betekent het dat al wat je doet, getoetst wordt aan de vraag: “Hoe zou Jezus dat 
doen in deze situatie?” “Wat zegt Jezus hierover?” 

• Dat wil voor mij zeggen dat ik tracht in het dagelijkse leven consequent te zijn met de 
basisregels zoals die door Jezus werden voorgeleefd. 

• Dat je probeert te leven volgens het evangelie; dat is de inspiratiebron. 

• Dat je zo goed mogelijk moet leven en handelen zoals Jezus wou, consequent in daden zijn. 

• Als je in de boodschap gelooft, leef je er ook naar. 

4.15b  Wat betekent het om je “te laten inspireren door de Bijbel”? Hoe doe je dat? Kan je daar 
hulp bij gebruiken en zo ja, welke? 

• Ik kan de Bijbel enkel begrijpen als er goede en juiste uitleg over gegeven wordt. Dat kan 
door veel te lezen, op te zoeken, goei homilies te krijgen. 

• Cursus volgen, lectuur, Bijbellectuur toont hoe gelovige mensen in alle omstandigheden 
hoop en vertrouwen vonden in het leven. Dat is vaak een steunpunt voor jezelf. 

• Mijn inspiratie komt minder uit het Oude Testament dan uit de evangelies en de 
Handelingen van de apostelen. 

• Door te lezen, op te zoeken, cursus te volgen … Je kan Jezus maar verstaan tegen de 
achtergrond van de joodse cultuur en dus ook van het Oude Testament. - Er is in de 
parochie meer nood aan een hedendaagse lezing en toelichting, niet enkel in homilies, ook 
daarbuiten. 

• Enkel en alleen in de homilie waar ik veel deugd en hulp aan beleef (vitamientjes voor de 
week). Als ik meer tijd had, zou ik graag in een Bijbelgroep gaan, een die de Bijbel legt op 
deze tijd, het dagelijkse leven (misschien als ik op pensioen ben). 

• Hulp is essentieel, al kan je dat op internet vinden.  

4.16 Wil je in het verband van ‘verkondiging en catechese’ nog andere dingen communiceren?  
 

• Ik weet niets of niet veel over de vormselcatechese hoe ze in onze parochie gebeurt. Het 
zou fijn zijn dat ze ook bij de parochie zouden horen en vertellen wat ze doen. 

• Dat mensen zich willen inzetten voor de voorbereiding op sacramenten, is lofwaardig, 
maar is op zich niet voldoende, er mag ook diepgang gevraagd worden en voortdurende 
vorming. Onze parochie zou mensen daartoe kunnen stimuleren en kansen bieden. 

• Voor mij zit de catechese goed voor eerstecommunicantjes en vormelingen. Aan onze 
homilies heb ik veel.  

• We zitten in de kerk vaak in een spanningsveld: mensen met weinig achtergrond en 
(voor)kennis vragen om (initiatie)sacramenten, om rituelen op scharniermomenten in het 
leven. Hoe kan je hun vraag positief beantwoorden zonder een ‘servicekerk’ te zijn die 
mensen op hun wenken bedient? Hoe kan je toch naar diepgang streven, wetend dat ze 
bijna enkel op die momenten aan het kerkelijke leven deelnemen? 

• Gesprekken met families ter voorbereiding van een uitvaart zijn ook een vorm van 
kortstondige geloofsverdieping. 

 
 


