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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) 

4. Vragen over diaconie (= christelijke dienstbaarheid) 
 

Scores: +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 

3.1 De leden van onze gemeenschap leven mee met elkaars wel en wee, 
vreugde en pijn. 

  

3.2 In nood helpen de leden van onze gemeenschap elkaar daadwerkelijk.   

3.3 Onze gemeenschap zet zich ook in voor niet-leden.   

3.4 De leden van onze gemeenschap laten zich bij hun inzet voor anderen 
inspireren door hun christelijke levensvisie, vanuit het evangelie. 

  

3.5 In onze eigen gemeenschap worden de volgende vormen van 
dienstbaarheid beoefend: 

----- ----- 

 1. Huisbezoeken bij / attenties voor ouderen, zieken & 
hulpbehoevenden  

  

 2. Communie uitreiken aan mensen bij hen thuis   

 3. Vervoer van en naar vieringen / ontmoetingsmomenten voor wie 
slecht te been is:  
a. officieel georganiseerd  

  

b. op eigen initiatief   

 4. Onthaalwerking voor nieuwkomers    

 5. Voedselinzameling voor armen via Sint-Vincentiusvereniging   

 6. Opvang van mensen met concrete noden:  
bv. vluchtelingen, daklozen, kansarmen … 

  

 7. Medewerking aan de  campagne van Welzijnszorg   

 8. Welzijnsschakels = werking met gezinnen in armoede   

 9. Medewerking aan de campagne van Broederlijk Delen   

 10. Inzet voor missionarissen / lekenhelpers uit de gemeenschap   

 11. Steun aan een project, een partnerparochie in het buitenland   

 12. Damiaanactie   

 13. Sterzingen   

 14. Vredeseilanden   

 15. 11.11.11   

 16. ….. 
 

  

3.6 In onze gemeenschap is het element ‘dienen’ (diaconie) zeer sterk 
aanwezig 

  

VRAGEN 3.7, 3.8 en 3.9 op pagina 2.  
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3.7  In de vragenlijst worden een aantal vormen van dienstbaarheid opgesomd. Misschien zijn 
sommige vormen verwaterd, krijgen andere te veel klemtoon, zijn andere niet aanwezig, 
worden ernstige noden niet (h)erkend, zijn er teveel ‘acties’ …  

Daarom: laat weten wat je er eventueel nog wil aan toevoegen? Welke vormen je zou willen 
weglaten of verminderen? Welke je zou willen opwaarderen? …  
Welke kritische kanttekeningen je bij punt 3.5 nog wil formuleren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8  Zijn er genoeg mensen om de diaconie of dienstbaarheid op te nemen zoals we ze dromen? Zo 
niet, is daar iets aan te doen?  

 

 

 

 

 

 

3.9 Wat kunnen we in de parochie (meer) doen om tegenover vrijwilligers onze waardering en 
dankbaarheid te tonen?  


