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1) Aanwezig: Pierre Bogaerts, Leo De Bie, Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, Tatjana 

Palikuca, Dirk Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Greet Zwysen 

(verslag), Paul Zwysen. Later: Johan Dierckx (diaken). 

Verontschuldigd: Mia Berckmans, Maguy Janssens, KSA, Isabelle Brouckaert 

 

2) Bezinning bij de start van het nieuwe werkjaar 

 

3) Het verslag van de vergadering van 23 juni 2015 wordt goedgekeurd 

 

4) In naam van Maguy Janssens wordt een brief voorgelezen waarin zij haar ontslag aankondigt als lid 

van de parochieraad, het parochieteam en de werkgroep liturgie. Zij blijft wel de beurtrol voor de 

lectoren verzorgen. Maguy zal de volgende twee jaren de opleiding “pastoraal handelen” volgen, een 

praktijkgerichte opleiding die zich richt tot mensen die zich op termijn willen engageren als pastoraal 

werk(st)er of diaken, en zal stage doen in een andere parochie. Maguy dankt alvast ieder voor de 

samenwerking en hoopt dat we blijven verder bouwen aan de toekomst van onze parochie, ieder 

met zijn/haar eigen talent. 

 

5) In 2016 bestaat onze parochie 90 jaar en de kerk 80 jaar. Gaan we dit vieren en hoe? 

 Een opsomming van de brainstorming: 

Ja, we willen dit zeker vieren maar niet zo groots als 5 jaar geleden. Dit ligt nog te kortbij. 

We willen kiezen voor enkele kleinere activiteiten gespreid over het jaar. 

Suggesties:  

-de vroegere jeugdclub nog eens een toneeltje van toen laten opvoeren, 

-een uitstap met heel de parochie, 

-een tentoonstelling over de catechese door de jaren heen*, 

-iets voor alle 90- en 80-jarigen (geboren in 1926 of 1936)  bv : gratis mechoui, dessert, kleine 

attentie…*,  

-alle parochiefeesten in een feestelijker kleedje (ballonnen, speciaal menu…)*,  

-de kerk aan de buitenkant versieren gedurende het hele jaar (vlaggetjes, wimpel) *, 

-feestelijke eucharistieviering*,  

-tentoonstelling in de kerk van werk van kunstenaar Jochems *, 

-open kerk→ rondleiding, 

-feestkaart rondsturen per post naar alle vroegere parochianen en in alle bussen in de parochie*,  

-contact met het O.L.V. instituut Pulhof  

De met een*aangeduide voorstellen genieten de voorkeur. 
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6) functioneren van de parochieraad 

De parochieraad zal bestaan uit een kerngroep die de vergaderingen voorbereid. Deze groep bestaat 

uit de moderator, de verslaggever en één of twee leden uit de PR die bereid zijn om de volgende 

vergadering mee voor te bereiden, al naargelang de interesse in of de kennis van het thema. Soms kan 

het aangewezen zijn om iemand van buiten de PR  te vragen om een vergadering te begeleiden als het 

onderwerp meer gespecialiseerde kennis of ervaring vraagt. 

De statuten van de parochieraad zijn niet meer up-to-date. De doelstellingen blijven uiteraard wat ze 

zijn maar de praktische afspraken dienen aangepast te worden. Marie-Jeanne, Dirk en Mia V. zullen dit 

bespreken en de aanpassingen tegen volgende vergadering voorstellen. 

 

7) Mia stelde een praktische jaarkalender samen met de parochiale activiteiten.  

Deze is ook op de website te raadplegen en zal vergroot in de kerk opgehangen worden en worden 

aangevuld wanneer nodig. 

 

8) Rondvraag 

- Greet vraagt om de werking rond Brody grondig te bespreken in de volgende vergadering  nu zij de 

coördinatie niet meer op zich neemt. 

- Leo;  De derde Wereld avond staat genoteerd voor zaterdag 20 februari. Leo is nog op zoek naar een 

kookploeg/koks . Pater Herman Devriendt  is in oktober in België. 

- M-J; Het PT heeft nog niet veel te melden bij het begin van het werkjaar. 

- Paul; De kerkfabriek is druk bezig met de aanbesteding voor de pastorie in orde te krijgen zodat met 

de renovatie kan begonnen worden.   

- Pierre wordt na een bewogen jaar weer een trouw PR lid. Welkom terug ,Pierre. 

- Johan vraagt enkele mensen die op 23 september de vormelingen kunnen laten kennis maken met de 

kerk  en laat nu al weten dat hij met vakantie is van 8 t/m 20 januari 2016 en van 30 juni t/m 18 juli 

2016 (reis naar onze partnerparochie in Brody). 

- Mia V meldt dat het parochiekoor op 15 november haar 15 jarig bestaan viert. Jozefa voegt hieraan 

toe dat het koor alle waardering en dank verdient voor de jarenlange inzet. 

 

9) Thema voor de volgende vergadering:  de opvang van vluchtelingen  

Aandachtspunten: Brody, het jaar van barmhartigheid, jubileum parochie. In een latere vergadering 

willen we info uit het bisdom bespreken in verband met de pastorale eenheden. 

De vergadering van dinsdag 20 oktober wordt voorbereid door Mia, Greet, Pierre, Marleen, Tatjana op 

dinsdag 6 oktober in de pastorie. 

 

10) Slotgebed/bezinning: Wie zegt gij dat Ik ben? 

 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 20 oktober 2015 

20 u, Bergheem 


