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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  

Liturgie - Nog niet behandelde bedenkingen 

 GEBOUW EN INRICHTING 

- Afstand tussen voorgangers en parochianen vind ik te groot. 
- Ik zou graag met de gemeenschap rond een tafel zitten om samen te vieren. 
- De aankleding van de kerk vind ik te kaal. Ik pleit ervoor om ze een feestelijker karakter te 

geven. 
- Graag duidelijker de liturgische kleuren groen-rood-wit en paars tonen, niet enkel op het 

tabernakel, dat is te ver van het volk. 
- De liturgische kleuren mogen meer tot hun recht komen via kazuifel en lezenaarsdoeken. 
- De kerk moet in zijn volle grootte bruikbaar blijven voor bepaalde gelegenheden (uitvaarten, 

eerste communie, vormsel), maar “een kleinere schikking” zou m.i. de kwaliteit van de 
wekelijkse vieringen kunnen verhogen. 

- Een aantal mensen vormen geen gemeenschap, blijven ver weg en zitten verspreid, ook in de 
weekkapel. Ze horen mis en vieren geen eucharistie. 

- De gemeenschap bestaat uit: 
o sterk betrokkenen (medewerkers) 
o deelnemers … ze verwachten wel wat 
o plichtvervullers 
o inzichtlozen … (als er een consecratie en communie is, zijn ze naar de mis geweest). 

- Ik voel me thuis in het kerkgebouw zoals het nu is. 
- Als er nog minder volk komt, dan vieren we best in de weekkapel. 

 AANTAL VIERINGEN / ZATERDAGAVONDVIERING / UUR VIERINGEN 

- De zaterdagvondviering vraagt een te grote investering in mensen – in de winter ook in 
elektriciteit en verwarming – in verhouding tot het aantal aanwezigen. 

- Eén viering per weekend, nl. op zondag, volstaat voor mij. 
- Een zondagsviering per weekend moet kunnen volstaan; wel rekening houden met 

misgangers van zaterdagavond. 
- Voor mij is de zaterdagavondviering niet nodig. 
- Het uur van zondag: ik ben geen ochtendmens, 10.30 uur vond ik relaxter.  

 VOORGANGERS 

- Ik ervaar een groot verschil in doorleving tussen de voorgangers (gewijd en gemandateerd): 
er zijn mensen die spreken vanuit de gemeenschap, contact maken met de gemeenschap 
(ook oogcontact) en er zijn ‘aflezers’. 

- Leken-gebedsvoorgangers zetten zich erg in en brengen naar mijn aanvoelen authenticiteit en 
kwaliteit. 

- We mogen blij zijn met onze zeer betrokken diaken en enkele zeer bekwame 
lekenvoorgangers! 

- Graag meer harmonie in het doen en laten van voorgangers, gewijd en gemandateerd. Niet 
de ene zo en een andere weer anders. 

- Het zou fijn zijn als àl onze voorgangers vormingskansen zouden aangrijpen en de diocesane 
inspiratiemodellen zouden volgen. 

- De voorgangers beleven wat ze zeggen. 
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- De priester-voorgangers hebben m.i. iets te weinig eigen inbreng. Hebben ze inspraak in het 
draaiboek? Ik heb de indruk van niet en daarom komt het mij over als zouden de voorgangers 
alleen maar 'aflezers' zijn en dus niet met hun hart bij het gebeuren en de gemeenschap 
betrokken zijn. 

- Medevoorgangers vind ik niet nodig. 

 HOMILIE 

- Een homilie (met als basis de lezingen) moet voor mij positief gericht zijn en de parochianen 
voedsel geven om van te leven. 

- Homilies mogen voor mij niet negatief zijn, geen schuld aanpraten, maar diepgang hebben, 
vertrekken vanuit de lezingen en vitaminen aanbieden voor het dagelijkse leven. Dat is niet 
altijd het geval. 

 WOORD-EN COMMUNIEDIENSTEN 

- Ik sta daar positief tegenover. 
- 2 x: Zijn voor mij bijna evenwaardig aan een eucharistieviering. 
- Woord- en communiediensten zullen in de toekomst meer en meer ingang vinden. Dat is 

goed, maar zolang het kan, moet er een goed evenwicht blijven. 
- Goed bij ontbreken van priester als voorganger. 
- Binnen de pastorale eenheid zal er vanzelf een zondagskerk komen én grotere 

samenwerkingsverbanden. 

 TEKSTEN IN VIERINGEN 

- Onze katholieke liturgie bestaat vooral uit een aaneenschakeling van teksten. Een rustig 
tempo, stiltemomenten om teksten te laten bezinken en om te bidden vind ik broodnodig. Ik 
vind een aantal van onze vieringen gejaagd en te weinig rustpunten hebben. 

- Ik vind iets te veel tekst en te weinig tijd om te bidden. 
- Er wordt in de WG Liturgie enorm hard gewerkt, maar soms vind ik het schema of draaiboek 

te overladen. Er heerst soms gespannenheid tussen ‘de scenaristen’ en ‘de uitvoerders’. Dat 
voel je (ik). En is niet bevorderlijk voor de devotie. 

- Voor mij zijn de bezinningen na de communie te lang. Ik hou meer van een korte tekst van 4 à 
5 regels. De bezinning mag voor mij ook gewoon wegblijven. Een stil moment vind ik beter 
om tot gebed te komen op dat moment. 

 BEHOUDEN / AFSCHAFFEN / AANBIEDEN VIA EEN GROTER GEHEEL 

- Voorlopig zoveel mogelijk behouden in de eigen parochie. Op (niet al te lange) termijn zal er 
wel een noodzaak zijn om in de Pastorale Eenheid samen te werken, dat kan eventueel voor 
vormselcatechese en bijhorende vieringen. 

- Graag meer overleg met de omliggende parochies van de Pastorale Eenheid (ook Pius X) en 
kijken wat samen/apart kan. 

- 2 x: de gedurige aanbidding op Witte Donderdag graag afschaffen. 
- Biechtvieringen aanbieden via een groter geheel (bestaat nu al in de federatie). 
- Vormselvieringen aanbieden via een groter geheel. 

 VARIA 

- Dopen graag meer integreren in gemeenschapsvieringen: een doopsel is een opname in de 
gemeenschap, geen particuliere aangelegenheid. 

- In sommige kerken zegt men aan het begin van de mis voor wie ze opgedragen wordt 
(aangevraagde misintenties). Bij ons is dat pas bij de voorbede … 

- Ik zou het fijner vinden als de vormselviering op zondag plaats had. 


