
       
 

       

Zes plekken om te vieren 

Dat we voor de geloofsgemeenschap in Assebroek nog over heel wat gebedsplaatsen 

beschikken is niet nieuw: vijf kerken en de kapel van het ziekenhuis. Zes plaatsen 

waar we in het weekend terechtkunnen voor de weekendliturgie. Met deze gegevenheid 

én de vraag vanuit het Open Beraad naar diversiteit en begeesterende vieringen zijn we 

de voorbije maanden op stap gegaan binnen de structuur van de nieuwe parochie Sint-

Trudo. Doorheen deze denkoefening zijn we blijven stilstaan bij de mogelijkheden die 

dit geeft voor het vieren van de liturgie. Liturgie als de "ruimte" waarin we steun en 

voedsel kunnen vinden om een gelovige levensweg te gaan. 

Weet wel… de inhoud van het Evangelie verandert niet naargelang de kerk waar we deze 

beluisteren. Het is wel juist dat de ene ruimte ons meer aanspreekt dan de andere, dat 

we in een bepaalde kerk vlugger tot bidden komen en in een anderen kerk helemaal niet. 

Dat bepaalde liederen ons aanspreken en andere dan weer niet. Dat een bepaald 

woordgebruik ons aan het bidden zet en voor anderen een struikelblok is. Moeten we 

hiermee rekening houden? Het is alvast een gegevenheid waarmee we hier in Assebroek 

nog rekening kunnen houden. 

Aandacht voor Maria 

Zo zijn we de voorbije maanden met een groep medewerkers samengekomen rond de 

inhoud van de liturgie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek waarbij we de 

keuze gemaakt hebben om recht te doen aan het Mariale karakter van deze historische 

bedevaartsplaats. Dit wil niet zeggen dat we in deze kerk enkel de rozenkrans zullen 

bidden of Marialiederen zingen maar… als je naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-

Assebroek gaat weet je dat je ook in het weekend zult vieren in verbondenheid met 

Maria. Want in de vieringen zal er telkens ruimte zijn voor de Mariadevotie. 

  



Gelovigen laten meebouwen aan de viering 

Waar we vorig jaar in verschillende kerken een dialoogviering hadden is het duidelijk 

dat er heel wat gelovigen niet graag onverwacht in een dergelijke liturgie terechtkomen. 

Anderen willen niets liever en zouden graag hebben dat er meermaals een dialoogviering 

doorgaat. Want voor hen krijgt Gods' woord maar gestalte doorheen het gesprek met 

vraag en antwoord en het stamelend zoeken naar de betekenis van de Bijbelse lezingen. 

Deze groep gelovigen zullen in de toekomst regelmatig terecht kunnen in de Maria-

Assumptakerk. Wekelijks? Neen, maar wel op geregelde en goed aangekondigde 

tijdstippen. Het is ook een gegeven dat de Maria-Assumptakerk zich wel leent voor een 

dergelijke liturgie. 

Aandacht voor wie ziek of zwak is 

Vanuit deze kijk komt de kapel van het ziekenhuis het verhaal van de Pastorale 

Eenheid binnen. Een ziekenhuis als plaats van ziek zijn en kwetsbaarheid waar we als 

mens sterk geconfronteerd worden met grenzen. Een plaats waar we in ons bidden 

kracht zoeken om datgene wat ons of onze naasten overkomt, als geliefde van God te 

dragen. Het is passend dat er in deze liturgie aandacht is voor wie ziek is. Binnen deze 

context is het ook passend dat gelovigen uit Assebroek kunnen aansluiten bij de 

maandelijkse viering met gemeenschappelijke ziekenzalving. 

Nog meer klemtonen mogelijk 

Misschien gaan sommigen hier even rekenen en komen deze tot de vaststelling dat er 

nog drie kerken zijn waarvoor er nog geen bijzondere stijl van liturgie vieren 

aangeboden wordt. Juist geteld, er blijven momenteel nog drie kerken waarvoor we geen 

uitgesproken vorm van vieren willen vastleggen. Of toch? 

Voor de Sint-Kristoffelkerk zetten we momenteel stappen waarbij we het ordinarium in 

het Gregoriaans willen laten klinken. Bij de wekelijkse liturgie willen we een goed 

evenwicht vinden tussen Nederlandstalig gezang en het Gregoriaans. Voor de 

feestdagen is er de uitdaging om meerdere gezangen in het Gregoriaans te laten klinken. 

Toch wel benieuwd hoe dit alles zal zijn… 

Voor de Heilig-Hartkerk Steenbrugge en de Sint-Katarinakerk is er op dit moment 

geen uitgesproken voorkeur om de liturgie op een specifieke manier te vieren. Op deze 

plaatsen gaan we momenteel verder met de verzorgde liturgie waarvan we weten dat 

ook hier mensen bewust kiezen om naar deze of gene kerk te gaan. 

Zo bieden we de mogelijkheid dat de gelovigen in Assebroek aansluiten bij de liturgie 

die hen het meeste aanspreekt. Zo verdwijnen de vroegere parochiegrenzen en hopen 

we boven alles dat de liturgie in de verschillende kerken telkens mag bijdragen tot 

verdieping, tot begeestering, tot het leven naar Gods beeld, ook hier in Assebroek. 
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