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Naar een  

pastorale eenheid  

in de federaties 

Ekeren 

Merksem 

Stabroek 
 

 

Definitie 

Onder een ‘pastorale eenheid’ verstaan we een kerkelijk verband 

van christelijke gemeenschappen dat binnen een bisdom 

duurzaam is opgericht op een territorium dat meerdere 

parochiekernen en andere geloofskernen omvat.  

 

Aan allen die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat 

nodig is om te groeien als christen en om deel te nemen aan het 

christelijke gemeenschapsleven.  

 

Binnen de pastorale eenheid worden de schotten tussen de 

parochiekernen en de andere geloofskernen zoveel mogelijk 

opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid. 

  

In de pastorale eenheid is er een leidinggevend team, dat borg 

staat voor een gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak.  
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Wat is het niet? 

Een pastorale eenheid heeft een 

welomschreven territorium.  

 

Het is in omvang de grootste 

pastorale eenheid in het 

vicariaat Antwerpen.  

Het is één van de twee 

pastorale eenheden in 

Antwerpen Noord   

 

Territorium  
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Bedoeling 

• Netwerken 

• Kerkelijk leven dat zich op verscheiden plaatsen en in 

verscheiden omgevingen afspeelt op elkaar betrekken 

• Vruchtbaar maken van de verschillende initiatieven voor 

zoveel mogelijk mensen  

• Elkaar zien als mede-gelovigen, werkend aan eenzelfde 

zaak vanuit verschillende sectoren of invalshoeken 

• De Verrezene of de Geest als centrale figuur 

 

Bedoeling 

• Toekomst  

• Pastorale aanbod aan zoveel mogelijk mensen aanbieden: er 

zijn voor mensen en gemeenschappen 

• Nieuwe vormen van kerk ontwikkelen die inspelen op de 

huidige dynamieken in stad en samenleving 
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Organisatievorm 

• Gezamenlijk leiderschap 

• Team dat leiding geeft op verschillende domeinen 

• Werkgroepen voor de concrete werkingen 

• Met verschillende deelwerkingen indien nodig of al 

aanwezig. Diversiteit als kracht inzetten.  

 

Erkenning 

• Een PE wordt officieel opgericht door de bisschop met 

een decreet. De oprichting is “duurzaam” omdat  

• Het bisdom en dekenaten worden opgesplitst in PE’n 

• Pastores worden benoemd voor de hele PE 

• De toekenning van canonieke bevoegdheden gebeurt voor 

de hele PE 
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Dossier 

• Voor de erkenning wordt een dossier ingediend 

• Situatieschets / inventarisatie 

• Visie en missie van de PE 

• Toekomstmogelijkheden en netwerken 

• Leidinggevend team  

• Naam van de PE 

 

Kerkelijke  

aanwezigheid 
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Kerkelijke aanwezigheid 

• Territoriale pastoraal 
• 13 parochies  

• Gemeenschappen van buitenlandse afkomst 

• … 

• Categoriale pastoraal 
• ziekenhuis, 7 WZC, + 20 basisscholen, secundair onderwijs, 

diaconale initiatieven, … 

• Middenveldorganisaties en jeugdbewegingen 

• Religieuze ordes/huizen/gemeenschappen 

• Initiatieven van christenen 

• enzovoort  

Kerkelijke aanwezigheid 

 

In de parochies in 2016: (cijfers van 11 parochies) 

• 307 doopsels 

• 327 vormsels 

• 26 kerkelijke huwelijken 

• 242 uitvaarten 

• 1174 vrijwilligers 

• 136 kerkgangers op kerstavond (4 parochies) 

• 955 kerkgangers op kerstdag  
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Waar starten? 

• Een PE ontstaat maar door de verbindingen die mensen 
en gemeenschappen met elkaar aangaan. Ze is maar zo 
krachtig als haar lokale partners zijn. 

 

• Ruimte creëren voor gesprek over wie wij zijn als kerk in 
de stad, over waar de Geest ons naartoe voert, over wat 
Christus van de kerk verlangt: de spirituele basis 
verzorgen 

 

• Communicatie is het basisprincipe 

Waar starten? 

 

 

 

 

 

 

 

• Het geheel wordt voorbereid en mee begeleid door een 

denkgroep   (≠ leidinggevend team) 

• Met een procesbegeleider 

• En indien mogelijk een pastorale verantwoordelijke.  
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denkgroep 

 

 

 

• Samenstellen van een denkgroep 

• Profiel: 

• Tijd en zin om zich te engageren 

• Ruimdenkend (lokale werking 
overstijgen) 

• Positief ingesteld en gedreven 

• met sterk geloof in het project (of de wil 
dat het zal slagen) 

 

 

 

Wat te doen? 

Een plan maken om tot een betrokken pastorale eenheid te 

komen.  

Dit plan mee ondersteunen, uitvoeren, kracht geven, …. 

In dit plan taken opnemen.  
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Hartelijk dank en veel succes! 


