
 
 

 

Aanwezig: Mia Berckmans, Leo De Bie, Theo Decker(federatiecoördinator), Marleen Henderickx, 

Marie-Jeanne Malherbe, Tatjana Palikuca, Dirk Van Doren,  Jozefa Vangoidsenhoven, Mia 

Verbanck(moderator), Greet Zwysen (verslag), Paul Zwysen. 

Verontschuldigd: Pierre Bogaerts, Isabelle Brouckaert, Johan Dierckx (diaken), KSA. 

 

1 - Bezinning : Mia V. leest uit de Nederlandse vastenkalender. 

 

2 - Verslag van de vergadering van 12 januari 2016 wordt goedgekeurd. 

 

3 - De eerste communie: visie van bisdom en werking in de parochie 

Jozefa licht ons in over de visie van het bisdom.  

De eerste communie is een sacrament.  Dat mag niet vergeten worden.  

Het gezin is de hoeksteen van de gelovige opvoeding.  De eerste geloofsopvoeders zijn de 

ouders. In het verleden werd te veel tijd besteed aan de voorbereiding van de eerste communie 

in de school terwijl het een sacrament is dat toch het meevieren van de liturgie in een 

geloofs(parochie)gemeenschap beoogt. In het leerplan van het tweede leerjaar wordt rond de 

tijd van de eerste communie wel rond de thema’s ‘water’ en ‘doop’ gewerkt. 

De organisatie ligt vanaf dit jaar (terug) bij de parochie maar wel in nauwe samenwerking met de 

ouders en de scholen. De parochie zal de ouders best begeleiden (oudercatechese) omdat vele 

niet meer met parochie of kerk verbonden zijn. 

Mia V. legt verder uit hoe onze parochie het nu tijdens een proefjaar aanpakt. 

Belangrijk was dat de hele vernieuwde werking aan de ouders werd uitgelegd en dat er een 

goede samenwerking tussen parochie, school én ouders werd opgezet. De parochie werkt 

(voorlopig) samen met het Onze Lieve Vrouwinstituut, de enige school op het grondgebied van 

onze parochie. 57 leerlingen van de 93 schreven zich in. Terwijl de school zich vooral richt op 

kennis wil de parochie zich meer toespitsen op de beleving van de liturgie.  Het is de bedoeling 

en wens dat de kinderen terecht komen in een warme gemeenschap. Daarom is het van het 

grootste belang dat de parochianen-kerkgangers zich ook gastvrij opstellen. 

Het is begrijpelijk dat er in het begin enige weerstand was van sommige ouders. Elke verandering 

is moeilijk. Maar het vertrouwen groeit. De werkgroep liturgie, die nu de praktische uitwerking 

op zich neemt, ging na welke werkingsmiddelen in de school gebruikt werden en in samenspraak 

werd  een bestaande handleiding  herschreven zodat ouders en kinderen ermee kunnen werken. 

Want er wordt nu ook aan de ouders gevraagd om er thuis mee aan de slag te gaan in 

voorbereiding op de ‘ingroeivieringen’ in de kerk. Deze ingroeivieringen, waarvan er ondertussen 
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reeds drie plaats vonden, beginnen ’s zondags om 9 uur waarbij de ouders en kinderen onder 

begeleiding van leerkrachten en Mia en Jozefa o.a. de misviering van 10 uur voorbereiden.           

In de eerste bijeenkomst kregen ouders en kinderen een gevisualiseerde samenvatting (met het 

glasraam, getekend door Greet, dat u in bijlage vindt) van wat er in onze parochie allemaal te 

vinden is.  

Na de eerste viering boden enkele ouders zich spontaan aan om verder mee een taak op zich te 

nemen wat wil zeggen dat deze werking aanslaat en dat er een mooie samenwerking groeit. De 

communieviering zelf is op zondag 30 april.  De werkgroep Liturgie staat in voor de viering en 

Jozefa zal de liedjes in de school aanleren en ook aan het parochiekoor dat de viering mee 

opluistert.  Mogelijk worden de liederen ook aangeleerd aan de parochianen 10’ voor de mis.  De 

ouderraad sponsort en de ouders helpen voor de praktische zaken mee. 

Mia vraagt de PR leden hoe zij die ingroeivieringen beleefd hebben. 

Ook voor de gewone kerkgangers is het aanpassen en niet iedereen voelde zich op zijn/haar 

gemak bij deze ‘invasie’ van kinderen.  Ook werden de parochianen in de eerste ingroeiviering 

naar voor geroepen om als groep de kinderen welkom te heten.  Dit was niet op voorhand 

bekend gemaakt en het was heel onwennig om daar vooraan te staan.  Sommige mensen zijn er 

ook niet op ingegaan. Het viel toen ook op dat er minder parochianen aanwezig waren in de 

viering.  Sommige zondagse kerkgangers zijn ’s zaterdags naar de mis geweest. 

Er wordt opgemerkt dat de ouders en kinderen de kerk voor die dagen als hun terrein 

beschouwden en de gewone kerkgangers argwanend bekeken.  Hier is nog wat vertrouwen nodig 

van beide kanten: respect van de ouders tegenover de parochiegemeenschap en respect 

vanwege de trouwe kerkgangers tegenover de kinderen en hun ouders.  Ouders en kinderen 

moeten beseffen dat ze in een bestaande gemeenschap komen en deze gemeenschap moet op 

haar beurt gastvrij zijn en hen het gevoel geven dat ze echt welkom zijn. 

Theo vraagt zich af hoe dit alles zal evolueren en hoe het bijvoorbeeld in de andere parochies 

van de federatie kan, ook als we in de toekomst tot de pastorale eenheid Hoboken-Berchem-Kiel-

Wilrijk behoren.   

Onze pastoor-deken Ronald Sledsens komt nu naar onze ingroeivieringen en zal op 30 april ook 

in de eerste communieviering voorgaan.  Kan of zal hij dat ook in alle andere parochies kunnen 

doen? Wat als er in een parochie niet genoeg mensen zijn om de communievieringen én de 

voorbereiding op zich te nemen? En de samenwerking in parochies waar meerdere scholen 

gevestigd zijn?  Veel nog onbeantwoorde vragen en een zorg voor sommige parochies.  

 

Door ziekte van Isabelle werd het thema Vormsel niet behandeld. Dit wordt naar volgende 

vergadering verschoven. 

 

 

4 - Rondvraag en varia 

 

* In opvolging van het verslag van januari worden enkele voorstellen van de beheerraad van 

Bergheem door Mia V. toegelicht i.v.m. het openhouden van de zaal. Er is een website voor 

Bergheem in de maak.  In maart zullen de belanghebbenden uitgenodigd worden voor meer info.                                                                                                                                                                                                         

 



* Marleen vraagt of het aangewezen is om de parochiebladzijden in Kerk en Leven te 

combineren met deze van De Verrezen Heer en H. Sacrament in plaats van met St.-Theresia.   

(Deze vraag werd reeds gesteld in de vergadering van december 2015.  Met De Verrezen Heer is 

er nog de ‘moeder-dochter’ binding, dit geldt niet voor de H. Sacrament parochie. En met de 

pastorale eenheid in de toekomst is het niet zinvol om nu te veranderen.) 

- De voorbereidingen voor de Brodydag van 24 april zijn volop bezig. 

* Tatjana vraagt om zeker de info over Brody in de kerk te blijven uithangen.  Dit gebeurt 

regelmatig. Greet vraagt hoe het zit met de website ‘Op weg naar Brody’ , kan deze ook 

geactualiseerd worden? 

* Paul kijkt met Jef van der Paal het kerkarchief na, wat moet bijgehouden worden, wat niet? 

- De renovatie van de pastorie laat nog op zich wachten bij gebrek aan de nodige offertes. 

* Leo kan fier terugkijken op een geslaagde derdewereldavond. Minder aanwezigen, dus minder 

inkomsten maar goede sfeer en lekker eten. 

*Mia B. meldt dat er een bijeenkomst was met de medewerkers van het secretariaat.  Jef bracht 

de mensen op de hoogte van wat het allemaal inhoudt. 

* Marie-Jeanne is bereid een oogje in ’t zeil te houden en de jongeren die de kerk poetsen mee 

te begeleiden. 

* Theo meldt dat de bijeenkomsten voor de geïnteresseerden voor de pastorale eenheid 

‘Hobekiwi’ (voorlopige naam) in de zaal Bergheem zullen plaats hebben. 

* Mia V. : -  Eerder kozen we voor twee activiteiten voor ons jubeljaar: de expo Jochems in het 
weekend van 4 en 5 juni met steun van het district Berchem en een feestelijke liturgische viering 
in het najaar. Mia zit in het bureau van de diocesane pastorale raad en heeft in dat kader in een 
spontaan contact met de bisschop gevraagd of hij zo’n feestvieringen als de onze voorgaat. Onze 
vorige feestvieringen waren immers voorgegaan door de bisschoppen van toen. 
Onze bisschop heeft geantwoord dat hij dergelijke zaken zoveel mogelijk aan zijn vicarissen 
overlaat. Voor de stad Antwerpen is dat vicaris Bart Paepen. 
Voor Bart Paepen zou dat passen op 18 september. De parochieraad vond dat een geschikte 
datum en gaf Mia het mandaat om dat vast te leggen. 
- Het feestcomité kan op een mooi 2015 terugblikken.  Mede dank zij subsidies van het district bij 
Kerst Creatief (o.a. voor de verwarming van de kerk) kon het feestcomité volgende bedragen aan 
de parochie overmaken:  € 1672,68 = opbrengst feestmomenten 2015 voor de renovatie van de 
pastorie en € 1363,50 = opbrengst kraampje Henderickx voor Brody (stand op kaasavond en 
tijdens Kerst Creatief). 
- Mia stelt ons ORBIT (www.orbitvzw.be) voor, een vzw van de Vlaamse kerkgemeenschap, die 
zich richt op onder andere een rechtvaardig migratiebeleid.  Zij geven advies bij alle vragen i.v.m. 
vluchtelingen. 
Er wordt voorgesteld om, na onze vorige gesprekken over de vluchtelingencrisis waar we nog 
met veel vragen bleven zitten, ergens in het najaar een avond in te richten voor alle parochies 
van de federatie over de conflicten maar ook de raakpunten. Mia stelt voor om Johan Vrints te 
vragen, gespecialiseerd in interreligieuze en -levensbeschouwelijke thema’s. 
 
5 - Slotgebed: Woorden worden daden 
 
De volgende vergaderingen van de parochieraad zijn op dinsdag 5 april (bezinning Mia B.) 
Onderwerp: vormsel 
en dinsdag 28 juni 2016 (bezinning Leo) om 20 uur in Bergheem. 



 

 

 

 

 

  


