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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 
 
De parochie ligt ons na aan het hart. 

Er is heel wat in beweging in onze kerkgemeenschap van vandaag. 

 Ons bisdom koos voor een evolutie naar pastorale eenheden waarbij mensen die bezig zijn 
in parochies, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, Bijbel- en gebedsgroepen …. elkaar 
beter leren kennen en hun krachten bundelen. Onze pastoor-deken Ronald Sledsens gaat 
binnenkort van start met een ontbijtformule in HOBEKIWI. 

 Tegelijk verkleinen parochiegemeenschappen en draaien ze meer en meer op vrijwilligers. 

Om actief mee te werken aan die veranderingen is het goed om met een open blik en vol 
vertrouwen naar de toekomst te kijken en in de eigen parochie met elkaar in gesprek te gaan over 
onze sterke en zwakke punten. 

De bijgaande vragenlijst is grotendeels gebaseerd op een werkinstrument dat het Interdiocesaan 
Pastoraal Beraad ontwikkelde. Slechts hier en daar hebben we aangevuld met elementen die voor 
onze gemeenschap  ook relevant zijn.  
De vragen gaan over de huidige situatie van de (geloofs)gemeenschap en peilen ook naar de 
visie van de leden van de PR op de ideale (geloofs)gemeenschap.  

De antwoorden dienen als basis voor gesprek in de bijeenkomsten van onze parochieraad. 

Op 14 september willen we in gesprek gaan over ons algemeen profiel en over liturgie. We bieden 
u nu daartoe twee bladzijden vragen aan. Later op het jaar volgen nog andere deelaspecten. 

In uw antwoorden wordt gewerkt met een schaal van vijf mogelijkheden waaruit u kan kiezen: 

 +2 akkoord  

 +1 eerder akkoord  

 0 noch akkoord noch niet akkoord 

 -1 eerder niet akkoord  
 -2 niet akkoord  

Op de witte achterkant kan u telkens bijkomende gegevens kwijt. 

Wil de vragenlijsten naar best vermogen invullen en ze uiterlijk op 7 september ingevuld 
terugbezorgen aan moderator Mia Verbanck. Ze maakt een synthese die de basis vormt voor een 
gesprek op 14 september. 
 
Van harte dank! 
 
De voorbereidende werkgroep, 
 
Mia Verbanck, Greet Zwysen, Jozefa Vangoidsenhoven en Dirk Van Doren 
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1. ALGEMENE VRAGEN OVER ONZE (GELOOFS)GEMEENSCHAP: ONS PROFIEL 

 

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

  Zo zie ik het nu Zo droom ik het 

1.1 Onze geloofsgemeenschap is een redelijk grote 
groep. 

  

1.2 De volgende leeftijden zijn aanwezig:    

 - 0-15 jaar   

 - 16-30 jaar   

 - 31-45 jaar   

 - 46-64 jaar   

 - + 65 jaar   

1.3 In onze gemeenschap steunen we elkaar om 
daadwerkelijk als christen te leven. 

  

1.4 Wij zijn een sterk samenhangende groep.    

 Dat komt vooral door:   

 - het feit dat iedereen dichtbij woont   

 - de voorganger(s)   

 - de wijze van vieren   

 - de plaats waar we bijeenkomen   

 - de onderliggende spiritualiteit   

 - de weekendeucharistievieringen   

 - de maandelijkse zondagskoffie   

 - het feit dat ik lid ben van …………………… 
- …………………………………………………………… 

  

 - het feit dat ik regelmatig deelneem aan …… 
……………………………………………………………….. 

  

1.5 In onze gemeenschap is Jezus Christus  
de belangrijkste inspiratiebron. 

  

1.6 Onze gemeenschap situeert zich  
binnen de Rooms-katholieke Kerk. 

  

1.7 Onze gemeenschap staat kritisch  
ten aanzien van de kerkelijke hiërarchie 

  

1.8 Onze gemeenschap onderhoudt geregelde 
contacten met de andere christelijke 
geloofsgemeenschappen in de omgeving. 

  

1.9 Onze gemeenschap staat open voor dialoog  
met andere levensbeschouwingen. 

  

1.10 In onze gemeenschap komt de actualiteit aan bod.   

1.11 In onze gemeenschap kunnen gewoontes en 
gebruiken in vraag gesteld worden. 

  

1.12 Ik ervaar dat mijn talenten en deskundigheid in 
onze gemeenschap gewaardeerd worden. 

  

1.13 In de voorbije 3 jaar hebben nieuwe vrijwilligers 
een engagement opgenomen in de gemeenschap. 
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2. VRAGEN OVER LITURGIE (GEBED EN VIERING) 

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

  Zo zie ik het nu Zo droom ik het 

2.1 Onze gemeenschap hecht veel belang aan  
een verzorgde liturgie. 

  

2.2 Muziek en zang zijn een essentieel onderdeel  
van de liturgie. 

  

2.3 De inrichting van de gebedsruimte draagt bij  
tot een kwaliteitsvolle liturgie. 

  

2.4 Het gebouw waarin de liturgie gevierd wordt, 
maakt mee deel uit van de identiteit van onze 
gemeenschap. 

  

2.5 Onze gemeenschap volgt de liturgische richtlijnen 
van ons bisdom. 

  

2.6 De liturgie in onze gemeenschap geven we zelf 
vorm. 

  

2.7 Gebed en viering kunnen meerdere ‘vormen’ of 
gedaanten aannemen: 

  

 1. eucharistievieringen   

 2. woord- en communiediensten   

 3. getijdengebed (vb. vespers)   

 4. doopselvieringen   

 5. ingroeivieringen voor de eerste communie   

 6. eerste communieviering   

 7. zondagsvieringen met aanwezigheid van 
vormelingen 

  

 8. geloofsbelijdenis (naamopgave) voor de 
vormelingen op zaterdagavond 

  

 9. vormselviering   

 10. huwelijksviering   

 11. uitvaartliturgie   

 12. biechtviering   

 13. aanbidding    

 14. Mariaverering   

 15. meditatie   

 16. rozenkransgebed   

 17. gebed in de geest van Taizé   

 18. ………………   

2.8 Duid in beide antwoordkolommen met een L aan in 
welke van de 14 vormen leken (mee) voorgaan. 

  

2.9 Omcirkel in beide antwoordkolommen welke 
vormen door leken (mee) worden voorbereid. 

  

2.10 In onze gemeenschap is het element ‘vieren’ 
(liturgie) zeer sterk aanwezig. 

  

 


