
 
 
 
Aanwezig: Mia Berckmans, Leo De Bie, Marleen Henderickx, voor KSA: Bert, Bram en Liesbeth, 
Marie-Jeanne Malherbe, Dirk Van Doren,  Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Greet 
Zwysen (verslag i.s.m. Mia V.). 
Verontschuldigd: Johan Dierckx (diaken), Tatjana Palikuca, Paul Zwysen. 
 
1) Mia geeft als inleiding een kort overzicht van de vorige bijeenkomsten waarin we de werking van 
onze parochie onder de loep nemen. We doen dit aan de hand van een vragenlijst die de PR leden op 
voorhand invullen. Mia vraagt dat alle deelnemers telkens het verslag van de vorige vergadering 
zouden bijhebben om zo voor de 100% aan de gesprekken te kunnen deelnemen.  
 
2) De bezinning  leert ons dat de drie wezenlijke opdrachten van de Kerk: liturgie (vieren), 
verkondiging (catechese) en diaconie (dienstbaarheid) niet zonder elkaar kunnen.  
De Duitse kardinaal Karl Lehman verwoordt het zo:  
“Alle drie hoofdfuncties hebben elkaar ten diepste nodig:  
Waar verkondiging niet wortelt in bezinning en godsvrucht, wordt ze nietszeggend en praatziek. 
Waar ze zich niet in liefde bewijst, wordt ze ideologie. 
Een viering die niet meer gedragen wordt door het levende, duidende woord, verdort tot ritus; 
een liturgie die niet meer op nieuwe wijze oproept tot zending, verwordt tot cultus. 
Zonder vitale vernieuwing vanuit het Woord Gods verlamt het engagement en de moed tot liefde; 
caritas zonder godsliefde dreigt te verglijden naar legalistische bedrijvigheid. 
De drie wezenlijke opdrachten van de kerk roepen elkaar op en komen zo tot hun volheid.” 
 
3) Verkondiging en catechese 
We bespreken verder het vervolg van de vragenlijst en de antwoorden die in vorige vergadering niet 
aan bod kwamen.  
 
Vanuit de PR is er vraag naar hulp bij het begrijpen van de bijbel. Het belang van een goede homilie 
die de bijbelteksten op het hedendaagse leven kan leggen mag niet onderschat worden.  
Voor wie meer verdieping wil is er genoeg aanbod her en der: boeken, internet, cursussen (TPC, Met 
Mozes op schoot in St.-Theresia,…). 
 
Er is een spanningsveld tussen zij die iets verder gevorderd zijn en zij die nog in de kinderschoenen 
staan wat betreft geloofsopvoeding en kennis. Wat mogen we vragen (eisen) van ouders die om een 
sacrament vragen? Mogen we oordelen? Niemand kent het geloof van een ander. Niemand weet wat 
iets doet met een mens; misschien kan één woord of één gebaar later een betekenis krijgen. Wie 
catechese, homilie of vergadering voorbereidt moet ook diepgang genoeg hebben om iets over te 
brengen wat na blijft zinderen. 
 
De ouders van de eerste communicantjes werken zelf mee aan de voorbereiding. Ze begeleiden zelf 
hun kind thuis; dat is een heel leerproces (geweest).  
Bij doopsels stellen de ouders zelf een boekje met het verloop samen. Zonder begeleiding kan het 
uitdraaien op een niet-religieus gebeuren waarin de essentie verloren gaat. 
Voor de vormselcatechese vragen we een degelijke vorming van catechisten. (Vanaf volgend jaar zal 
het vormsel samen gebeuren met de parochie Pius X en dit op 19 mei 2018). Hoe zal de 
voorbereiding gebeuren? 
Gesprekken ter voorbereiding van een uitvaart zijn ook een vorm van, weliswaar kortstondige, 
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In verband met geloofsverkondiging willen we volgende zaken vasthouden voor de toekomst: 
*Blijvende vorming van mensen die zich bezighouden met geloofsverdieping en voorbereiding op 
sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel zijn levensnoodzakelijk! 
*Als we geloofsverdieping aanbieden, bv. door een spreker uit te nodigen, dan reiken we die aan aan 
alle mensen in de parochie, niet enkel aan onze eigen groep. We clusteren dus ons aanbod. 
*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’. 
 
4) Diaconie 
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 en hoe kunnen we eraan tegemoetkomen? 
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. 
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? KSA 
Striideburgh zet bv. elk jaar stevig in op 11.11.11; dat kunnen we dus best helemaal aan hen 
overlaten. Grote organisaties die ooit christelijk startten, maar zich intussen verbreedden tot 
pluralistische (zoals Vredeseilanden en de Damiaanactie), hebben goed geoliede campagnemachines 
die vele mensen bereiken via de media; moeten we die als parochie blijven promoten? 
Hoe wij een goed evenwicht willen bereiken tussen ‘wat behouden we? ’ en ‘waar moeten we 
loslaten of minderen? ’ , daar gaat onze volgende vergadering over. 
 
5) Rondvraag en varia 
- Het feestcomité nodigt iedereen uit op de Mechoui op zondag 25 juni 2017 
- De eerste communie heeft plaats op zaterdag 20 mei 
- Mia meldt dat ze de website van de parochie regelmatig bijwerkt. Het is de moeite om er eens een 
kijkje te nemen. 
- Zuster Nina van de Zusters van Onze Lieve Vrouw, vroeger wonend op onze parochie (en nog lid 
geweest van het parochiekoor Vivace) viert haar 50 jaar professie. Mia brengt haar vanwege de 
parochieraad een kaart met gelukwensen over. 
- Jozefa vraagt hoe het kuisen van de kerk geregeld wordt. 
- De zondagskoffie kan op zaterdag klaargezet worden voordat de kerk gesloten wordt. Greet zal dit 
op zich nemen. Mia Berckmans is bereid om te helpen. 
- Op 8 juni arriveert een delegatie uit Oekraïne. De werkgroep Brody werkte een planning uit om 
onze gasten van 8 tot en met 14 juni een aangenaam verblijf te bezorgen. 
 
6) gebed ter afsluiting: zegengebed naar een tekst van Martinus Van den Berg 
 
 
De volgende vergadering heeft plaats in Bergheem op dinsdag 27 juni 2017 om 20 uur 
Op het programma: diaconie en evaluatie 
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