
 

 
 

 

Aanwezig:  Mia Berckmans, Pierre Bogaerts, Leo De Bie, Johan Dierckx (diaken), Jan Joostens, Marie-

Jeanne Malherbe, Tatjana Palikuca, Bram Streur, Siebe Vanden Eynden, Dirk Van Doren, Jozefa 

Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Greet Zwysen (verslag). 

Verontschuldigd:  Marleen Henderickx 

 

1) Bezinning: We lezen samen een gebed van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale 

synode en klimaatambassadeur van de Protestantse kerk van Nederland.  

 

2) Het Verslag van 8 september 2015 wordt goedgekeurd. 

 

3) De enorme stroom vluchtelingen van de laatste maanden naar Europa laat niemand koud. 

We gaan met elkaar in gesprek over dit thema. Mia wijst er op dat het niet de bedoeling is van deze 

vergadering om direct uit te zoeken wat we kunnen doen, maar vooreerst te peilen naar onze 

houding, hoe gaan we er mee om? Pierre geeft eerst duiding bij enkele begrippen en wetten. 

(zie bijlage) 

We bekijken een filmpje “The European Refugee Crisis and Syria Explained”, 

(Je kan dat herbekijken op https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w.) waarin we een idee 

krijgen van de reële cijfers van de migratie. Uiteindelijk zal het aantal ‘vreemdelingen’, die nu 4% van 

de bevolking uitmaken, groeien naar 5%. Niet echt iets om bang voor te zijn. 

Want dit blijkt uit het gesprek erna: er heerst vooral angst voor het onbekende, voor een 

overrompeling, voor de bedreiging van onze eigen cultuur en levenswijze, en onze portemonnee. 

En wie zijn die mensen? Worden ze genoeg gescreend of zitten er geen misdadigers en terroristen 

tussen? Velen voelen zich onmachtig bij zoveel dat op ons af komt. Er wordt opgemerkt dat deze 

onmacht niet alleen bij de gewone burgers heerst maar dat ook de kerk, de bisschoppen en de 

politieke leiders er moeite mee hebben en niet voorbereid waren of zijn. Misschien is er veel 

argwaan omdat veel mensen nog moeite hebben met de vorige migratie van mensen uit de Oostblok 

landen maar de huidige stroom van vluchtelingen heeft een heel andere oorzaak en is niet te 

vergelijken. 

We beslissen om de volgende vergadering van de parochieraad verder te praten en ondertussen ons 

te blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen. Mogelijk vinden we iets om al zelf te doen of 

bespreken we wat we als parochie kunnen doen. 
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4) Jubileum 90 jaar parochie, 80 jaar kerk 

Over tien jaar is het groot feest, dit jubileum wordt op een sobere manier onder de aandacht 

gebracht 

Na het brainstormen van vorige vergadering worden drie topfavorieten behouden om dit jubileum in 

de belangstelling te brengen: 

- een tentoonstelling van de werken van Frans Jochems op 4 en 5 juni. Dit is ook het weekend van 

Open Kerken en we willen dit combineren met een rondleiding in de kerk. 

- een feestelijke eucharistieviering in het najaar van 2016 

- versiering van de kerk aan de buitenkant gedurende het jaar 

Er zal als uitnodiging/promotie een feestkaart gemaakt worden met aangepast logo. 

 

5) Rondvraag/varia 

- Armand en Marilia, die tot nu toe het parochiecentrum Bergheem openhouden wensen er mee te 

stoppen. Dit betekent dat de beheerraad van Bergheem op zoek is naar nieuwe mensen voor deze 

taak. Mia V. zal aan de beheerraad vragen wat de consequenties zijn en wat die taak juist inhoudt. 

- Mia B. meldt dat de openingsuren van het secretariaat gewijzigd zijn. Greet Z. zal mee permanentie 

doen. 

- De werkgroep Derde Wereld krijgt deze week pater Herman Devriendt op bezoek. 

- De aanbesteding voor de restauratie van de pastorij is aangevraagd. Binnen enkele maanden 

kunnen de werken beginnen. 

- Op 24 april 2016 heeft de volgende Brodydag plaats in Bergheem. De eerste helft van juli plant 

Johan weer een bezoek aan Oekraïne. 

- Het feestcomité heeft een geslaagde kaasavond achter de rug en verwacht weer veel volk op de 

Kerst Creatief op zaterdag 12 en zondag 13 december in de kerk. 

- Het parochiekoor viert in november zijn 15 jarig bestaan 

- Voor de Allerzielenviering 2/11 om 19 uur, worden enkele helpers gevraagd die mee wille koffie 

schenken en opruimen na de mis. 

 

6) Johan sluit de vergadering met een bezinning. 

 

De volgende vergadering heeft plaats op dinsdag 1 december 2015 om 20 uur in Bergheem 

Gespreksthema: vluchtelingen (voorbereid door Mia, Pierre, Marie-Jeanne, Greet) 

 

 

Verdere vergaderingen op 12/1/2016, 23/2, 05/04, 17/05, 28/06 

 

 

 

 

  

 


