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Verkiezingen 
kerkraden 2017 

 

Beste, 

Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, is het bijna Kerstmis. Het eer-

ste deel van het werkjaar zit er alweer op en het ging snel. Veel werk 

werd door zovele medewerkers verzet in het hele vicariaat.  

In deze editie vindt u zowel een visietekst op VPW-werking, meer ju-

ridische of economische bijdragen (correcte werking, jaarrekeningen, 

taken VPW-kerkfabriek, verkiezing kerkfabrieken, vrijwilligersvergoe-

dingen) en ook diaconale teksten (vluchtelingen, Welzijnszorg). 

Intussen worden er verder pastorale zones opgericht doorheen het 

vicariaat, met zoneploegen die proberen nieuwe wegen te gaan. Deze 

bewegingen willen we het komende jaar uitbreiden en verdiepen. 

Ook op het vlak van materieel beheer zijn we de voorbije jaren aan 

een aantal nieuwe wegen begonnen. Belangrijk daarbij is dat ‘het Tij-

delijke’ geen eigen doel heeft, maar er net is om pastoraal en diaco-

nie duurzaam materieel mogelijk te maken, door voor de nodige cen-

ten en stenen te zorgen, zowel nu als in de toekomst.  

Hopelijk komt er voor alle medewerkers nu even een rustiger periode 

in zicht en kan iedereen wat stilvallen en op adem komen. We wen-

sen u allemaal alvast een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

toe.          

 

Ria Merckx 

Jean-Michel Hunt 

Jos Verelst 

Annelies Tambuyser 

Werner Van laer 
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Verkiezing kerkraden 2017 – een korte opfrissing 

In het vorige nummer van onze nieuwsbrief 

hebben we een artikel gewijd aan de verkie-

zingen in 2017 voor de kerkfabrieken en de 

centrale kerkbesturen. We willen hier de be-

langrijkste elementen uit de procedure kort 

herhalen. In 2017 wordt de kleine helft (2 

leden) gekozen. De kerkraad is best samenge-

steld uit mensen met een verschillende ach-

tergrond, zowel  geografisch als qua vorming 

en ervaring. Bij vervanging van leden moeten 

dit zeker aandachtspunten zijn. Hetzelfde 

geldt voor de leeftijden van de leden. Elke 

kerkfabriek dient een inspanning te doen om 

regelmatig en tijdig vers bloed aan te trek-

ken. De vertegenwoordiger van de bisschop 

dient hier zeker de nodige aandacht aan te 

besteden teneinde de continuïteit en goede 

werking van de kerkfabriek te waarborgen. 

Idem dito voor het centraal kerkbestuur.  

Procedure Kerkfabrieken 

15 januari: publicatie in het parochieblad en 

uithangen in de kerk gedurende 2 weken van-

af de oproep tot kandidaatstelling 

Vòòr 1 februari: indienen kandidaturen bij de 

vertegenwoordiger van de bisschop. Als er 

onvoldoende kandidaten zijn, wordt een 

tweede oproep gedaan. Kandidaturen uithan-

gen in de kerk, met vermelding van de moge-

lijkheid tot beroep. 

Beroep bij de canoniek eindverantwoordelij-

ke en de overige leden van de kerkraad is 

mogelijk tot 15 dagen na de uithanging. Bin-

nen de 15 dagen na het beroep volgt een uit-

spraak. Binnen de 8 dagen na kennisgeving 

van de uitspraak, is nog beroep bij de bis-

schop mogelijk. Deze doet een definitieve 

uitspraak. 

April: verkiezing voor de vacante plaatsen 

door de overblijvende leden van de kerkfa-

briek (inclusief verantwoordelijke van de bis-

schop). Daarna verkiezing van de voorzitter, 

secretaris en penningmeester door de nieuwe 

kerkraad. Ten slotte volgt mededeling van de 

nieuwe samenstelling aan gemeente, provin-

cie en aartsbisdom. 

Procedure Centraal Kerkbestuur  

Na de verkiezing van de kerkfabrieken nodigt 

de vertegenwoordiger van de bisschop alle 

leden van alle kerkfabrieken (behalve de ver-

tegenwoordiger van de bisschop in de kerkfa-

brieken) uit om het centraal kerkbestuur te 

verkiezen. De meerderheid van de genodig-

den dient aanwezig te zijn. Bij een tweede 

oproep vervalt deze voorwaarde. Het nieuwe 

centraal kerkbestuur verkiest onderling voor-

zitter en secretaris en kan een nieuwe expert 

aanstellen of de oude expert bevestigen 

(indien er een expert was). Ten slotte volgt 

mededeling van de nieuwe samenstelling aan 

gemeente, provincie en aartsbisdom.  

Omzendbrieven over dit onderwerp volgen 

nog, maar het is van belang dat er tijdig na-

gedacht wordt over de verkiezingen en dat 

deze in goede orde worden voorbereid. 

Meer info: www.kerknet.be/aartsbisdom/

voor- medewerkers  

Oblaties en verkiezingen 2017  

Op Kerknet, het portaal van de katholieke 

kerk in Vlaanderen, kan je onder de hoofding 

van het “Aartsbisdom Mechelen-Brussel” on-

der de rubriek “Documenten voor medewer-

kers” alle nuttige documenten terugvinden 

i.v.m. de verkiezingen die in 2017 dienen ge-

houden voor de kerkraad en het CKB, alsook 

de volledige informatie omtrent de oblaties 

voor 2017 die werd bezorgd aan de verant-

woordelijken van de parochies in het Vicari-

aat Vlaams-Brabant en Mechelen.  
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Taken van vpw en kerkfabriek 

Een vraag die dikwijls terugkomt, is wat de 

taak van de kerkfabriek en VPW is. 

Kerkfabriek 

De taak van de kerkfabriek ligt decretaal vast. 

Elke parochie heeft slechts één kerkfabriek. De 

overheid volgt voor de structuur van de kerkfa-

brieken immers de kerkelijke indeling in paro-

chies. De kerkfabriek heeft volgende taken: 

1.Zorgen voor de gebouwen van de eredienst 

in de parochie. Dit betreft in de eerste plaats 

de kerken. Meer specifiek houdt dit in: herstel-

lingen, onderhoud, installaties en verbruik van 

nutsvoorzieningen (zoals verwarming, water, 

elektriciteit), verzekering van het gebouw, ver-

zekering van de vrijwilligers in het kerkge-

bouw, alle onkosten i.v.m. veiligheid en net-

heid van het gebouw, meubilair en kunstvoor-

werpen, de inhoud van het gebouw. Ook de 

pastorieën in de parochie zijn gebouwen van 

de eredienst. Deze taken behoren tot de kerk-

fabriek, ongeacht wie de eigenaar van het ge-

bouw voor de eredienst is (kerkfabriek, ge-

meente, anderen)! M.a.w. het eigendomsrecht 

van een kerkgebouw speelt slechts een geringe 

praktische rol, gezien de kerkfabriek hoe dan 

ook voor het gebouw instaat. 

2.Het materieel mogelijk maken van de litur-

gie (de eredienst). Opgelet: dit houdt niet de 

inhoud van de liturgie in, dit is een uitdrukke-

lijke taak van de pastorale verantwoordelijken. 

Meer specifiek houdt het materieel mogelijk 

maken van de liturgie de zorg in voor: 

Alle liturgische voorwerpen (kruisen, kande-

laars, wierookvat, wijwateremmer, kwispel, 

ciboriën, kelken, patenen, gewaden, ….). 

Alle zaken die in de liturgie verbruikt worden 

(hosties, wijn, water, wierook, liturgische 

kaarsen, kruisjes, ….). 

 

Versiering (bloemen, kunstvoorwerpen). 

Drukwerk, zowel duurzaam (liedboeken, missa-

len, evangelarium, bijbel, lezingenboeken) als 

tijdelijk (blaadjes voor vieringen). 

Beheer van het privaat patrimonium van  de 

kerkfabriek. Het betreft hier alle bezittingen 

van de kerkfabriek, zowel roerend 

(banktegoeden) als onroerend (gronden, ge-

bouwen), behalve de gebouwen bestemd voor 

eredienst. De kerkfabriek beheert deze goe-

deren zo rendabel mogelijk om de inkomsten 

hieruit aan te wenden voor haar werking. 

Zie ook art. 4 van het decreet: “De kerkfabriek 

is belast met de zorg voor de materiële voor-

waarden die de uitoefening van de eredienst 

en het behoud van de waardigheid ervan moge-

lijk maken. De kerkfabriek is belast met het 

onderhoud en de bewaring van de kerk of ker-

ken van de parochie en met het beheer van de 

goederen en de gelden die eigendom zijn van 

de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uit-

oefening van de eredienst in de parochie.”. 

VPW 

Voor de VPW kunnen we kort stellen dat alles 

wat niet expliciet tot de taak van de kerkfa-

briek behoort, onder haar bevoegdheid ressor-

teert. Dit is minder makkelijk gedetailleerd te 

beschrijven, maar het betreft alle pastorale 

activiteiten (behalve de bevoegdheden van de 

kerkfabriek). Zonder volledig te willen zijn, 

sommen we hier een aantal zaken op: transit-

rekening, parochieblad, catechese, vorming 

van medewerkers, verzekeren van medewer-

kers (aansprakelijkheid, ongevallen) en gebou-

wen, werking van het secretariaat, beheer van 

de onroerende goederen (onderhoud, nutsvoor-

zieningen, verhuur, …), opvolging van erfpach-

ten aan scholen, jeugdbewegingen, zalen, wer-

king parochiezaal etc... 

 



Nieuwsbrief Tijdelijke   4 

 

Correcte werking van kerkfabrieken en VPW 

Omdat sommige problemen blijven opduiken, 

willen we hier nog eens een aantal punten for-

muleren voor een correcte en wettelijke wer-

king van kerkfabrieken of VPW: 

Een kerkfabriek dient alle bankrekeningen op 

haar naam ook op te nemen in de boekhouding. 

De penningmeester in het bijzonder is ertoe ge-

houden te zorgen dat de boekhouding correct 

en volledig wordt gevoerd. Dus: geen ‘geheime’ 

rekeningen buiten de boekhouding. Hetzelfde 

geldt evenzeer voor de vzw VPW. 

Alle inkomsten van de transit dienen op de tran-

sitrekening van de vzw VPW te worden gestort. 

Voor uitvaarten en huwelijken kan dat via direc-

te overschrijvingen, voor collectes door stor-

ting. Vanuit deze transitrekening worden ook 

alle belanghebbenden via overschrijving betaald 

(bisdom, kerkfabriek, VPW, voorgangers, orga-

nisten).  Ook hier is het van belang dat alle in-

komsten en uitgaven via de transitrekening ver-

lopen om een volledige en correcte boekhou-

ding te kunnen voeren. 

Voor zaken die het dagelijks beheer overschrij-

den (dit is terug te vinden in het huishoudelijk 

reglement), dienen VPW-afdelingen tijdig in di-

aloog te gaan met de Raad van Bestuur, die be-

voegd is hierover te beslissen. Voor bepaalde 

zaken is ook een canonieke machtiging nodig. 

Er blijken nog steeds bankrekeningen met pas-

torale middelen te bestaan op naam van feite-

lijke verenigingen, genre ‘Parochiecomité X’ of 

‘Steuncomité parochie Y’, hoewel we er al ja-

ren op drukken dat er voor dergelijke grijze re-

keningen geen plaats meer is in de huidige con-

text. Alle bankrekeningen met daarop pastorale 

middelen dienen op naam te staan van de vzw 

VPW van het dekenaat. Dat specifieke mensen 

daarop volmacht verleend wordt door de vzw 

VPW is perfect mogelijk, zo is dit dikwijls het 

geval voor de rekening parochieblad of de tran-

sitrekening. Maar de vzw VPW dient de titularis 

van de rekening te zijn, de volmachthouders 

dienen gemandateerd te zijn en de rekeningen 

dienen in de boekhouding te worden opgeno-

men. 

We willen uitdrukkelijk vragen dat waar dit nog 

niet in orde is, dit uiterlijk tegen het einde van 

het werkjaar, 30 juni 2017, overal rechtgezet 

wordt. Wij staan ter beschikking om hierbij te 

helpen en dit te ondersteunen. Onnodig te zeg-

gen dat pastorale gelden op bankrekeningen van 

particulieren of in kluizen bij mensen thuis he-

lemaal uit den boze zijn en dat dit eveneens 

dient geregulariseerd te worden. We rekenen 

daarbij op de medewerking van iedereen.       

Selectielijst parochiearchieven 

In de context van de hertekening van het paro-

chielandschap die in de meeste bisdommen 

aan de gang is, doet zich bij kerkfabrieken en 

pastorale verantwoordelijken ook de nood voe-

len aan informatie over welke (archief-)

documenten moeten worden bewaard. Om 

hieraan tegemoet te komen werd door 

een werkgroep bestaande uit archivarissen van 

de Vlaamse bisdommen, het Rijksarchief, KA-

DOC-KU Leuven en CRKC (Centrum voor Reli-

gieuze Kunst en Cultuur) een selectielijst paro-

chiearchieven samengesteld. De lijst 

is  bedoeld als een werkinstrument voor kerk-

fabrieken en parochies waarin voor elk type 

document uit hun papieren archief de bewaar-

termijn is aangegeven. 

Via onderstaande link van het Rijksarchief kan u de selectielijst raadplegen en downloaden: 
 
http://arch.arch.be/docs/surv-toe/TT-SL/local_lokaal/fabriques_eglises-kerkfabrieken/5605.pdf 

http://arch.arch.be/docs/surv-toe/TT-SL/local_lokaal/fabriques_eglises-kerkfabrieken/5605.pdf
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VPW – visie 

Vanuit verschillende hoeken krijgen we de 

vraag naar een globale visie op de werking van 

de vzw VPW. Velen beschikken weliswaar over 

afzonderlijke visiedocumenten over jeugdbe-

wegingen, onroerend goed, transit en zo meer, 

maar de vraag is meer concreet naar een geïn-

tegreerd document. Het beste document daar-

voor lijkt ons het vormingsdocument van 2015-

2016 voor de afdelingsverantwoordelijken van 

VPW waaraan, gespreid over 3 sessies, onge-

veer 120 mensen deelnamen. De globale visie 

is hier, weliswaar voor het perspectief van af-

delingsverantwoordelijken, geïntegreerd weer-

gegeven. Via onderstaande link kan u het docu-

ment downloaden en raadplegen:  

https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-

brabant-en-mechelen/artikel/visie-van-het-

tijdelijke-het-vicariaat-vbm 

Globov 

De Globale boekhoudkundige oplossing voor 

VPW vzw (Globov) kwam er op vraag van de 

verschillende  vzw’s en werd door het vicari-

aat uitgewerkt. Zij maakte de nodige afspra-

ken met het boekhoudkantoor en bekrachtig-

de haar samenwerking met het ict-bedrijf. De 

boekhoudkundige oplossing draait op een da-

tacenter, wat de beschikbaarheid voor 99.99% 

garandeert. Ook de snelheid van toegang 

wordt hierbij verhoogd. 

Globov berust op een samenwerking van drie 

actoren. Het vicariaat neemt de infrastructuur 

voor haar rekening. Het boekhoudkantoor ver-

zorgt de boekhoudkundige opvolging. Derde 

actor zijn de vzw’s met hun boekhoudvrijwil-

ligers en contactpersonen die voor de boek-

houdkundige gegevens instaan. Een opdracht 

waarbij nauwkeurigheid en regelmaat ver-

wacht worden. Wij willen hen op de eerste 

plaats danken voor het opnemen van dit enga-

gement.  

Ook de ondersteuning volgt deze logica. Heeft 

u een login-vraag of een vraag naar infrastruc-

tuur, dan kan u terecht op de helpdesk van 

het vicariaat. Betreft het een boekhoudkundi-

ge vraag, dan kan u in de eerste plaats te-

recht bij de contactpersonen van uw vzw. 

Elke boekhoudvrijwilliger krijgt een document 

waarin zijn inlogprocedure en de contactper-

sonen opgenomen worden. 

Op de website globov.be vinden jullie de nodi-

ge documentatie betreffende de boekhouding.  

Wij hopen deze regelmatig aan te kunnen vul-

len. 

Het vicariaat en het boekhoudkantoor werken 

nu onverwijld verder om tegen 01-01-2017 van 

start te kunnen gaan. 

Een tweetal vormingsmomenten voor de boek-

houdvrijwilligers vonden reeds plaats. Beiden 

vonden op verschillende locaties plaats zodat 

ieder de kans kreeg om niet ver van huis deze 

te volgen. Het eerste vormingsmoment betrof 

de algemene principes van de boekhouding 

voor onze VPW vzw’s. Het tweede vormings-

moment ging dieper in op het concreet ge-

bruik van Winbooks, het boekhoudpakket dat 

we voor onze oplossing kozen. Op dit ogenblik 

zijn deze twee vormingsmomenten afgerond.  

Globov is geen vast gegeven. Het zal een evo-

lutief proces zijn waarbij verbeteringen alvast 

noodzakelijk zullen zijn. In deze context is 

een jaarlijkse evaluatie voorzien. Heb je sug-

gesties of bemerkingen, laat niet na om ze ons 

door te sturen.  
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Jaarrekening en patrimoniumaangifte 

Binnenkort sluiten we het jaar 2016 af. Bij 

deze willen we alle kerkfabrieken en VPW-

afdelingen aanraden de boekhouding voor 

2016 zo vlug mogelijk af te sluiten. Tegen 

eind januari zou dit voor iedereen haalbaar 

moeten zijn. 

Dit is niet alleen van belang om wettelijke 

redenen (kerkfabrieken dienen hun rekenin-

gen tegen 1 maart in te dienen bij het cen-

traal kerkbestuur, vzw’s dienen uiterlijk 30 

juni hun jaarrekening in te dienen). Dit is 

ook en vooral belangrijk op beheersmatig 

vlak, om zo vlug mogelijk zicht te krijgen op 

de cijfers van het voorbije jaar. Deze dienen 

daarna ook geconsolideerd te worden (door 

CKB of vzw).  

Bovendien bevat de jaarrekening een schat 

aan informatie, die voor de beleidsorganen 

bijzonder nuttig is om te gebruiken. De jaar-

rekening geeft immers aan waar het geld 

naar toe gegaan is, wat de grote posten zijn, 

waar meer uitgegeven is of minder binnenge-

komen is dan voorzien in de begroting, enzo-

voort. Binnen elk bestuur zou het goed zijn 

dat iemand met een economische achter-

grond deze cijfers zou analyseren om goed 

beleid te kunnen maken, gebaseerd op de 

realiteit.     

Voor VPW’s is er ook de verplichting om de 

patrimoniumaangifte in te dienen voor 31 

maart.  

Vrijwilligersvergoeding 

Vanaf 1 januari 2017 zijn de nieuwe grenzen voor vrijwilligersvergoedingen: maximum 

33,36€ per dag en maximum 1.334,55€ per jaar. Bedragen die onder deze dubbele limiet 

blijven, zijn onbelast. Bedragen die hier boven uitstijgen dienen in een fiscale fiche opge-

nomen te worden en geven aanleiding tot personenbelasting. 

Welzijnszorg 

De campagne 2016 van Welzijnszorg is ‘Samen tegen Armoede’, een initiatief dat meer 

dan nodig is. Want ook in ons welvarend land is armoede een bittere realiteit voor heel 

wat mensen. 

Steunen kan op bankrekening BE 21 0000 0000 0303. Warm aanbevolen! 

Meer info op de website van Welzijnszorg: http://www.welzijnszorg.be/ 

Vluchtelingenwerk 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft, met de steun van Fedasil, het online woonplatform Mijn 

Huis Jouw Thuis ontwikkeld: https:/ /www.mijnhuisjouwthuis.be/nl  

Op deze pagina kan je als verhuurder je huurwoning aanbieden. Vluchtelingen, of maatschappe-

lijk assistenten, kunnen de verhuurders via deze website contacteren over de aangeboden wo-

ning. Zo heb je een groter bereik, dan wanneer je het lokale LOI contacteert, dat vaak slechts 

enkele gezinnen heeft die sporadisch de asielopvang moeten verlaten. Je vindt op het woon-

platform Mijn Huis Jouw Thuis ook heel wat nuttige informatie voor verhuurders en vluchtelin-

gen (in verschillende talen), en getuigenissen van verhuurders en vluchtelingen.  

http://www.welzijnszorg.be/
https://www.mijnhuisjouwthuis.be/nl
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Kan elke kerk straks levens redden? 

Of mensen nu praktiserend gelovig zijn of 

niet, haast iedereen weet waar de dichtst-

bijzijnde kerk is. Dat maakt kerken tot ge-

droomde locaties om een “automatische 

externe defibrillator” op te plaatsen. Met 

zo’n AED kan elke burger die getuige is van 

een hartstilstand, het slachtoffer een elek-

trische schok toedienen en op die manier 

een leven redden. In ons land hangen er 

nog véél te weinig AED’s. De vzw Heart-

saver wil het aantal publieke toegankelijke 

defibrillatoren dan ook verdubbelen. Het 

zou fantastisch zijn mochten ooit alle ker-

ken in België een AED hebben, zodat men-

sen die een leven willen redden altijd we-

ten waar ze terecht kunnen voor het appa-

raat waarmee ze dat kunnen doen.  

Elk jaar krijgen haast 10.000 mensen in 

België een hartstilstand buiten het zieken-

huis. Amper 5 tot 10% van hen overleeft 

dat. Dat is letterlijk doodjammer, want als 

je het slachtoffer direct hartmassage geeft 

en zo snel mogelijk aan een automatische 

externe defibrillator koppelt, stijgt de 

overlevingskans tot 70%! Uiteraard moeten 

toevallige helpers dan wel zo’n apparaat 

kunnen vinden! Om die kans te verhogen 

werd in mei 2016 de vzw Heartsaver opge-

richt, onder het peterschap van de wereld-

beroemde Belgisch-Catalaanse hartritme-

specialist Prof. Dr. Pedro Brugada. Heart-

saver wil zo snel mogelijk 10.000 extra 

AED’s plaatsen die de klok rond en de hele 

week lang beschikbaar zijn in geval van 

nood.  

Aangezien de kerk vaak het meest opval-

lende gebouw is in de buurt, vormt die een 

uitgelezen locatie om AED’s te plaatsen. 

Bovenop dat unieke voordeel komt dat ker-

ken met zo’n toestel een prachtige symbo-

lische meerwaarde krijgen als plaatsen die 

levens kunnen redden. Heartsaver is overi-

gens geen commercieel bedrijf maar een 

vzw, die ondersteund wordt door tal van 

medisch-wetenschappelijke instanties.  

Vanzelfsprekend gebruikt Heartsaver enkel 

het meest betrouwbare type defibrillator 

dat te verkrijgen is. Dat kost geld, maar 

ook dat aspect wordt door Heartsaver be-

hartigd. De vzw gaat daarvoor namelijk 

aankloppen bij lokale ondernemers en be-

drijven in de buurt die het waardevol vin-

den om dit uitermate positieve en levens-

reddende initiatief te steunen. In ruil voor 

hun bijdrage wordt hun naam of logo stijl-

vol vermeld op het bord waarmee de AED-

kast ter plaatse wordt verankerd, tegen 

een muur of op een zuil die daarvoor wordt 

geplaatst, naargelang de situatie.  

In samenwerking met de betrokken kerkfa-

briek ziet Heartsaver erop toe dat het ap-

paraat optimaal zichtbaar en bereikbaar is, 

veilig opgesteld, goed onderhouden én ver-

zekerd wordt. Dit project behelst dus niet 

alleen de plaatsing van een apparaat; het 

gaat om een “all-in” pakket voor acht jaar.  

Zodra de AED geplaatst is, organiseren 

Heartsaver en de kerkfabriek een inhuldi-

ging waarop de lokale pers, de sponsoren 

en andere sleutelpersonen worden uitgeno-

digd. Hoewel een AED gebruiken heel een-

voudig is — een automatische stem in het 

apparaat legt de helper immers uit wat hij 

of zij moet doen — kan Heartsaver in de 

kerk ook een opleiding organiseren voor 

parochianen en andere omwonenden.  

Heartsaver hoopt — en rekent er eigenlijk 

ook wel een beetje op — dat de kerkfabrie-

ken in ons land massaal gebruik zullen ma-

ken van deze prachtige formule. Het is 

trouwens een prima manier voor de kerk en 

de parochie in kwestie om op een positieve 

manier naar buiten te treden en de banden 

met de burgers te verstevigen.  

Elke kerkfabriek die interesse heeft, kan 

contact opnemen met: luc@heartsaver.be 

of telefonisch op 0472/135 296. 

Meer info vindt u ook op heartsaver.be.  

Met HARTvriendelijke groet, 

Het Heartsaver Team 

mailto:luc@heartsaver.be
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-“VPW: risicobeheer en verzekeringen” 

Wat?: Hoe kan een VPW haar risico’s beperken en spreiden? Waarop dient gelet te worden? 

Welke rol spelen verzekeringen hierbij? Welke zijn nodig en welke zijn nuttig? 

Wanneer?: 

9 januari 2017, Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800  

Mechelen.19.30u-21.30u. Inschrijven graag voor 2 januari 2017. 

16 januari 2017, Seminarie- en vergadercentrum “Eenheid”, Aarschotsesteenweg 381, 3111 

Rotselaar Wezemaal. 19.30u-21.30u. Inschrijven graag voor 9 januari 2017. 

23 januari 2017, “Parochiehuis”, Kloosterweg 1, 1740 Ternat. 19.30u-21.30u. Inschrijven graag 

voor 16 januari 2017. 

Deelname is gratis 

Inschrijven: annelies.tambuyser@vlbm.be of 015 298 457 

 

-“Kerkfabrieken: vorming voor nieuwe leden” 

Wat?: Basisvorming rond de werking van kerkfabrieken voor nieuwe leden. Hoe werkt de 

kerkfabriek? Welke bevoegdheden heeft ze? Hoe situeert ze zich in een veranderend pastoraal 

landschap? 

Wanneer?: 

12 juni 2017, Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen. 

19.30u-21.30u. Inschrijven graag voor 5 juni 2017. 

19 juni 2017, Seminarie- en vergadercentrum “Eenheid”, Aarschotsesteenweg 381, 3111 

Rotselaar Wezemaal. 19.30u-21.30u. Inschrijven graag voor 12 juni 2017. 

Deelname is gratis 

Inschrijven: annelies.tambuyser@vlbm.be of 015 298 457 

Vormingsmomenten Tijdelijke 2017 

 

Ria Merckx: dekenaten Aarschot, Bierbeek, Diest, Overijse, Tienen en Zoutleeuw 
ria.merckx@vlbm.be, 015 298 415 of 0486 85 15 22 
 
Jean-Michel Hunt: dekenaten Asse, Halle, Klein-Brabant, Lennik, Londerzeel, Mechelen 
en Vilvoorde 
jean-michel.hunt@vlbm.be, 015 298 415 of 0473 68 64 64  
 
Jos Verelst: dekenaten Herent en Leuven 
jozef.verelst@telenet.be, 0477 67 18 79 
 
Werner Van laer: Vicariaal Verantwoordelijke voor het Beheer van het Tijdelijke 
werner.van.laer@vlbm.be, 015 298 454 

Medewerkers van het tijdelijke 
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