
  1 

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 2) 
 

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 is het voor 
mij 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 OPSTELLING, INRICHTING en AANKLEDING van onze 
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 informeert zich over de 
liturgische RICHTLIJNEN van ons bisdom en volgt ze. 

  

2.6 De liturgie in onze gemeenschap geven we zelf 
vorm. 

  

2.7 De volgende ‘VORMEN’ van gebed en liturgie 
BESTAAN bij ons (in het kerkgebouw of elders): 

  

 1. eucharistievieringen   

 2. woord- en communiediensten   

 3. getijdengebed (vb. lauden, vespers …)   

 4. doopselvieringen   

 5. (vier) ingroeivieringen voor de eerste 
communie 

  

 6. een eerste communieviering (op zaterdag)   

 7. enkele zondagsvieringen met 
aanwezigheid van vormelingen 

  

 8. één maal per jaar geloofsbelijdenis 
(naamopgave) voor de vormelingen op een 
zaterdagavond 

  

 9. een vormselviering (op zondag)   

 10. huwelijksviering(en)   

 11. uitvaartliturgie (= begrafenissen)   

 12. biechtvieringen   

 13. wekelijkse of maandelijkse gedurige 
aanbidding  

  

 14. Mariaverering   

 15. meditatie(groep)   
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 16. rozenkransgebed   

 17. gebedsgroep in de geest van Taizé   

 18. een Bijbelgroep met inleiding en 
uitwisseling 

  

 19. een spiritualiteitsgroep met uitwisseling 
over onderwerpen van geloof 

  

 20. een kaarsje aansteken in de kerk   

 21. …   

 22. …   

2.8 In welk van de volgende vormen GAAN 
(GEMANDATEERDE) LEKEN bij ons VOOR OF MEE VOOR. 
(Voorgaan = het gebed leiden – priesters en 
diakens zijn gewijd en zijn geen leken, een lector 
en een acoliet zijn geen voorganger) 

  

 1. eucharistievieringen   

 2. woord- en communiediensten   

 3. doopselvieringen   

 4. ingroeivieringen voor de eerste communie   

 5. eerste communieviering   

 6. zondagsvieringen met aanwezigheid van 
vormelingen 

  

 7. geloofsbelijdenis (naamopgave) voor de 
vormelingen op zaterdagavond 

  

 8. vormselviering   

 9. huwelijksviering   

 10. uitvaartliturgie   

 11. meditatie(groep)   

 12. …   

2.9 Welke vormen worden door (gemandateerde) 
lekenvoorgangers VOORBEREID OF MEE VOORBEREID 
(voorbereiden = bv. draaiboek maken, teksten 
zoeken) 

  

 1. eucharistievieringen   

 2. woord- en communiediensten   

 3. doopselvieringen   

 4. ingroeivieringen voor de eerste communie   

 5. eerste communieviering   

 6. zondagsvieringen met aanwezigheid van 
vormelingen 

  

 7. geloofsbelijdenis (naamopgave) voor de 
vormelingen op zaterdagavond 

  

 8. vormselviering   

 9. huwelijksviering   

 10. uitvaartliturgie   

 11. …   

2.10 Voor onze gemeenschap is het element ‘vieren’ 
(liturgie) zeer belangrijk en dus zeer sterk 
aanwezig. 
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2.11  Wat is er volgens jou op vlak van liturgie en gebed bij ons teveel of tekort? 

Wat mis je of vind je niet zo goed? Wat kan er volgens jou verbeterd worden? En 

hoe kan de kwaliteit daarvan verbeterd worden? Wat wil je eventueel nog 

signaleren of bespreken i.v.m. gebed en liturgie? 

 
Denk bv. aan:  

 de grootte, de inrichting en aankleding van het gebouw 

 het aanbod aan eucharistievieringen: het aantal, het uur, de (mede)voorgangers, de 
homilies … 

 de verhouding tussen eucharistievieringen en woord- en communiediensten: hoe sta je 
tegenover woord- en communiediensten? 

 wat zou er volgens jou zeker moeten opgericht worden? 

 wat zou er volgens jou afgeschaft mogen worden? 

 welke vormen worden best aangeboden via de federatie / de toekomstige pastorale 
eenheid? 

 … 
 
 


