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INVENTARIS WERKPUNTEN PR 2018-2019 uit verslagen 2016-2017 

Wat? wie? hoe? 

1. HOE NAAR DE TOEKOMST KIJKEN EN WERKEN AAN VISIE? 

Het verleden is voorbij, het oude werkt niet meer. Een crisistijd kan een tijd van uitzuivering zijn. Wat niet (meer) 
werkt, moeten we kunnen loslaten … Terug naar de bron, met een toekomstgerichte visie … De toekomst nodigt uit 
om samen te werken, over de grenzen heen. Daarom: meer tijd voor bezinning, individueel én collectief, met een 
open hart, een open geest en een open wil …  (10/01/2017) 
Zien we de pastorale eenheid als een noodzaak voor de verre toekomst (’t zal mijn tijd nog wel doen - bij gebrek aan 
priesters en medewerkers) of als een verrijking waaraan we nu al werken? Bij de buren gaan kijken, praten en 
luisteren is belangrijk om tot eventuele samenwerking te komen. (21/02/2017)  
Wie vasthangt aan het verleden of een afwijzende houding aanneemt, zet een domper op het geheel en blokkeert 
het werken naar de toekomst toe.  (29/11/2016) 
Daarom ook de eigen werking, gewoontes en gebruiken durven in vraag stellen en luisteren naar de (kritische) 
mening (van mensen buiten de eigen kring) – (29/11/2016) én website HOBEKIWI volgen (12/09/2017) 

  

2. WAARDERING VRIJWILLIGERS 

- Talenten, deskundigheid van medewerkers waarderen, aanmoedigen en steunen, bv. via een vrijwilligersdag 
(29/11/2016) + De nieuwjaarsreceptie is een gelegenheid. Het Feestcomité werkt verder uit. (12/09/2017) 

- Nieuwe vrijwilligers aanspreken op hun talenten + voor concrete, korte en/of eenmalige engagementen.  
(29/11/2016) 

 
 
Feestcomité 

 

3. GELOOFSVERDIEPING en VORMING 

- Met Jezus als inspiratiebron een groter aanbod op vlak van spiritualiteit, momenten van bezinning, gesprek en 
studie. (29/11/2016) + Graag meer geloofsverdieping, bv. 1 bezinningsdag per jaar, 3 korte 
bezinningsmomenten per jaar, bespreking van lezingen & homilie na zondagsviering. (28/03/2017) 

- Geloofsverdieping via een spreker aanbieden aan àlle mensen in de parochie, niet enkel aan de eigen groep. 
(16/05/2017) Of aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals de vastenconferenties in Borgerhout, en er samen 
over napraten in de PR. (28/03/2017) 

- Meer hulp nodig bij het begrijpen van de Bijbel. (16/05/2017) 
- Christelijke meditatie, het in stilte overwegen, is ook geloofsverdieping. (28/03/2017) 
- Wie catechese, homilie of vergadering voorbereidt, moet zelf ook diepgang genoeg hebben om iets over te 

brengen wat blijft nazinderen. Blijvende vorming van mensen die zich bezighouden met geloofsverdieping en 
voorbereiding op sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel is levensnoodzakelijk.  (16/05/2017) 
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4. LITURGIE 

- Wat behouden? Wat afschaffen? Wat aanbieden via een groter geheel? Zien we de pastorale eenheid als een 
noodzaak voor de verre toekomst (’t zal mijn tijd nog wel doen / ingevoerd bij gebrek aan priesters en 
medewerkers) of als een verrijking waaraan we nu al werken? Bij de buren gaan kijken, praten en luisteren is 
belangrijk om tot eventuele samenwerking te komen. (21/02/2017)  

- Graag meer stiltemomenten en rustpunten in de eucharistievieringen. (21/02/2017)  
- De homilie – op basis van de lezingen – moet positief zijn, diepgang en voeding (vitaminen) geven waarmee de 

kerkgangers blij naar huis gaan. Er mag geen schuldgevoel aangepraat worden en interne zaken tussen personen 
zijn niet op hun plaats in een homilie. Er is een evenwicht tussen ‘achtergrondinformatie’ bij de lezingen en ‘uit 
het leven gegrepen’ getuigenissen. (21/02/2017) 

- Gebouw en inrichting: eucharistie vieren is gemeenschap vormen. Sommigen hebben het gevoel dat dit niet 
altijd lukt o.w.v. schikking van de kerk en o.w.v. de mensen die achteraan blijven zitten. De voorgangers staan 
vaak voor een bijna lege kerk.  Ook zij horen bij de gemeenschap en willen er fysiek dichterbij zijn. (21/02/2017) 

- Graag een groter aandeel van (gemandateerde) lekenvoorgangers dan het nu is. (29/11/2016) 
- Bij een grote intredeprocessie het begin van de dienst aankondigen (bv. met een belletje) (21/02/2017)  
- Voorganger(s) en koorleden praten ook na in de ontmoetingsruimte. (21/02/2017) 
- Aanbod Goede Week: Gedurige aanbidding op Witte Donderdag behouden? (uitleg zie 21/02/2017) 

  

5. CATECHESE  

- De PR verwacht meer van catechese dan nu en vraagt dat men er steviger zou op inzetten. (28/03/2017) 
- Ons catechetisch traject voor doopsel, eerste communie en vormsel kan nog meer een eenheid vormen en 

mag voor jonge ouders nog meer ‘in de étalage gezet worden’. (16/05/2017) 
- In de catechese is er een spanningsveld tussen mensen die iets verder gevorderd zijn en mensen die nog in de 

kinderschoenen staan wat betreft geloofsopvoeding en kennis. - Wat mogen we vragen (eisen) van ouders die 
om een sacrament vragen? (16/05/2017) 
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6. DIACONIE  

- Diaconie is veel meer dan actievoeren en geld ophalen. Het is erg belangrijk om de spiritualiteit waaruit we 
het doen te verwoorden én te voeden. (16/05/2017) 

- Engagement en spirituele verdieping gaan hand in hand. (28/03/2017) 
- Er zijn op jaarbasis veel acties die om financiële steun vragen. De kleiner wordende praktiserende 

gemeenschap kan ze niet allemaal blijven ondersteunen. Welke criteria hanteren we om een keuze te 
maken? Wat is o.m. de draagkracht van de gevers én van de vrijwilligers die ze promoten? (16/05 + 12/09) 

- Lid zijn van een groep of vereniging is belangrijk in de gemeenschap -> trachten bestaande groepen ‘levend’ 
te houden. (29/11/2016) – zoals Paro-Sol: De inzet voor de noden in de eigen omgeving is teveel verwaterd 
en mag een stevige boost krijgen. Wat zijn die noden in onze eigen omgeving, wie spoort ze op en hoe 
kunnen we eraan tegemoetkomen? (16/05 + 12/09) + Bezoek van mensen in de eindejaarsperiode lijkt 
eerder een privé-initiatief dan een georganiseerde werking. 
Meteen realiseerbaar = verjaardagskaartjes / kerstkaartjes sturen naar alleenstaanden en naar mensen die 
naar een WZC of serviceflat (buiten de parochie) verhuisden. Eerder hebben PR-leden al aan Marie-Jeanne 
daarvoor gegevens bezorgd. Graag de lijst opdiepen om hem te actualiseren. De mensen van het 
parochiesecretariaat kunnen helpen kaartjes schrijven. 
Conclusie: een gesprek met de huidige kerngroep van Paro-Sol moet Paro-Sol dringend opnieuw tot leven 
wekken. (12/09/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paro-Sol +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. OPENHEID – TRANSPARANTIE – COMMUNICATIE – DOORSTROMING PR-PT 

- openheid en transparantie nastreven in communicatie (10/01//2017) 
- Uit de jaarevaluatie i.v.m. doorstroming werkpunten PR naar PT: de PR-bijeenkomsten zijn “interessante 

uitwisseling, dicht bij de eigen parochiale realiteit”. De avonden zijn evenwel geen vrijblijvende 
uitwisselingen. Het is de bedoeling dat er met de inhoud ervan beleidsmatig iets gedaan wordt. Zo niet, 
zijn de samenkomsten vergeefs en zeer demotiverend voor de mensen die er actief aan deelnemen en die 
écht bekommerd zijn om de toekomst van de parochie. Nam en neemt het PT deze denkstof mee in haar 
bijeenkomsten???  

- openheid en transparantie financieel naar de mensen die een initiatief steunen, bv. ParoSol. (12/09/2017) 
+ Zorgvuldiger omgaan met informatie in verband met de officiële internationale acties om geld in te 
zamelen. In januari is de opbrengst van het Sterzingen van Missio, gebruikt voor Brody. Dit kan niet. Ofwel 
blijven we de actie van Missio steunen, ofwel gaan de vormelingen ‘Driekoningen’ zingen voor Brody. 
N.a.v. het artikel in K & L 7 over Brody vraagt men ook om onderscheid te maken tussen wat ‘de parochie’ 
of de werkgroep Brody beslist en wat privé beslist wordt, en hierover beter te communiceren. 
(21/02/2017) 
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