
 
 

Aanwezig:  Mia Berckmans, Johan Dierckx (diaken), Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, 

Tatjana Palikuca, Siebe Vanden Eynden, Dirk Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck, 

Greet Zwysen (verslag) , Paul Zwysen. 

Verontschuldigd: Leo De Bie, Pierre Bogaerts. 

 

-1- Bezinning:  Onzevader 

 

-2- Het verslag van 20 oktober wordt goedgekeurd mits weglating van de zin over de tentoonstelling 

van de catechese. Deze activiteit werd niet weerhouden. 

 

-3-  Vluchtelingencrisis 

Vorige vergadering werd de wens geuit om dit thema verder te bespreken.  We kregen meer inzicht 

in het thema van de vluchtelingen: hoe is de crisis ontstaan? Om welke aantallen gaat het? Wat 

zeggen Belgische en Europese verdragen en wetten? Aan de hand van enkele stellingen en vragen 

komt het gesprek op gang. We lazen vooraf het boekje: ’Tien vooroordelen over vluchtelingen 

ontkracht’, uitgegeven door Amnesty International. 

Stellingen: 1) Migratie is geen zwart-wit verhaal, je kan niet voor of tegen zijn. 

                    2) Kijken we anders naar deze migratiestroom dan naar de vorige? 

                    3) Migratie is een bedreiging voor de veiligheid. 

                    4) Vormt de instroom van verschillende culturen en godsdiensten een bedreiging of een                        

                        verrijking? 

                    5) Vluchtelingen zijn laagopgeleid en hebben weinig middelen. 

                    6)  Migratie is een constante in de geschiedenis. Ze leidt tot nieuwe een bevolkingsorde. 

Beginnend bij de eerste stelling ondervinden we al vlug dat heel het migratieverhaal een complex 

gebeuren is waar je niet helemaal voor of honderd procent tegen kan zijn.  Veel ideeën hangen ook 

samen met ervaringen of met de buurt waar concentraties van vreemdelingen zijn.  Maar wat 

denken we zelf?  We horen hoe iemand het zelf echt ervaren heeft.  We horen dat ook in onze buurt 

nieuwkomers van vreemde origine niet welkom zijn.  Juiste informatie is heel belangrijk om 

vooroordelen en angst te bannen.   

Respect (o.a. voor het gastland, voor de cultuur en voor de vrijheden waar onze voorouders voor 

gevochten hebben) is een heel belangrijk en noodzakelijk gegeven, maar respect moet van beide 

kanten komen. Elementen uit een  andere cultuur kunnen een verrijking betekenen zonder dat we 

zelf onze eigenheid moeten opgeven.  

Nog lang niet alles werd uitgepraat tijdens deze vergadering, zeker niet alle stellingen werden 

besproken maar het was een verrijking om te horen hoe de andere PR leden denken, en een bewijs 

dat de hele vluchtelingenproblematiek niet zo eenvoudig  is. Er werden geen afspraken gemaakt of 

wij als parochie iets concreets zouden ondernemen, maar dat was niet het doel van deze 

vergadering. 

 

PAROCHIERAAD 

verslag van de vergadering van 

1 december 2015 



-4- Statuten: 
Een werkgroepje nam de statuten van de parochieraad onder de loep: in een groep mensen zijn 
afspraken nodig, de vorige statuten van de parochieraad dateren evenwel van 2004 en waren aan 
vernieuwing toe. Het werkgroepje ad hoc werkte een voorstel uit en bezorgde dat aan de 
aanwezigen. Reacties worden ingewacht tegen 15 december. De werkgroep verzamelt ze en brengt 
het onderwerp opnieuw ter sprake op 12/01. 
 
-5- Rondvraag en varia. 
- Dirk meldt het overlijden van twee  parochianen: de heer Beuten en mevrouw Garroy. 
  Mevrouw Luyten (Schomstraat 39) is verhuisd naar een home. 
- Het feestcomité heeft de nieuwjaarsreceptie gepland op zondag 10 januari 2016. 
- Johan: Theo                     , diaken in de parochie De Verrezen Heer wordt federatiecoördinator. 
- Johan stelt de vraag of het aangewezen is om voor het parochieblad samen te werken met de drie 
parochies OLV Middelares, De Verrezen Heer en H.Sacrament. 
- Er vertrok dit jaar voor de tweede maal (op 2 december) een camion hulpgoederen naar Brody ,   
dank zij de grote opbrengst van de actie ‘op weg naar Brody’. Deze actie kan ook dit jaar via de 
website gesteund worden. 
- Mia: Het parochiekoor sloot zich aan bij Koor en Stem, het vroegere ANZ. 
De tweede ingroeiviering voor de eerste communie heeft plaats op zondag 10 januari 2016.       
Hopelijk willen meer vaste kerkgangers dan in de eerste viering aanwezig zijn om mee met de    
kinderen en hun ouders eucharistie te vieren. 
- KSJ hield deze maand haar jaarlijkse quiz 
 De jeugdbeweging mocht dit jaar weer veel nieuwe leden verwelkomen. 
 
- Johan eindigt met een bezinning: ‘Aan zijn Rijk komt geen einde’ (ook al lopen de kerken leeg…) 
 
  

De volgende bijeenkomst van de parochieraad is op dinsdag 12 januari 2016 

Het thema is 'de pastorale eenheid' die nu in gang wordt gezet. 

 ( Thema’s op de agenda in de loop van 2016 : - Communievieringen - Jaar van de barmhartigheid) 

 

 

 

 

 


