
 
 

Aanwezig: Jean Aernaudts, Mia Berckmans, Bert Boonants, Isabelle Brouckaert, Leo De Bie,  

Theo Decker(federatiecoördinator),  Jan De Roeck, Marie De Roeck, Marie-Jeanne Malherbe, 

Ronald Sledsens (pastoor-deken), Tatjana Palikuca, Dirk Van Doren,  Jozefa Vangoidsenhoven, 

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

Verontschuldigd: Pierre Bogaerts, Johan Dierckx (diaken), Marleen Henderickx. 

 

1 - Bezinning 

2 - Het verslag van de vergadering van 1 december 2015 wordt goedgekeurd 

3 - Van federatie naar pastorale eenheid.  

We verwelkomen onze pastoor-deken, Ronald Sledsens , die de veranderingen in het bisdom Antwerpen 

komt toelichten.  

Ons bisdom koos er voor om van federaties naar pastorale eenheden te gaan.  

Een pastorale eenheid bestaat niet enkel uit verscheidene parochies, maar is een 

samenwerkingsverband met andere geloofs- en parochiekernen.  Andere geloofskernen kunnen zijn: 

scholen, kloosterorden, gebedsgroepen, verenigingen, enz.  In zo’n samenwerkingsverband wordt in de 

mate van het mogelijke zorg gedragen voor wat voor een christen belangrijk is, maar daarom niet 

(meer) op vijf meter van huis bij wijze van spreken. 

 

Berchem behoort tot het vicariaat Antwerpen. Het vicariaat Antwerpen bestaat uit drie dekenaten: 

Noord, Centrum en Zuid. Berchem behoort samen met Wilrijk en Hoboken tot het dekenaat Zuid. 

Het dekenaat Zuid bestaat nu uit vijf federaties: 1: Niel-Schelle-Hemiksem, 2: Boom-Rumst, 3: Hoboken, 

4: Wilrijk, 5: Berchem. 

In Antwerpen Zuid gaan we naar drie pastorale eenheden: 1: Niel-Schelle-Hemiksem (reeds geïnstalleerd 

onder de naam PE St.-Bernardus, dus die federaties bestaan niet meer als dusdanig), 2: Boom-Rumst-

Rupel, 3: Hoboken - Berchem- Kiel - Wilrijk (voorlopig afgekort tot HOBEKIWI). 

Een pastorale eenheid is géén superparochie!  Ieder blijft op zijn/haar terrein werken maar in een 

grotere verbondenheid met andere geloofskernen. 

Hoe wil men dat aanpakken in Antwerpen? 

Onze pastoor-deken zal geïnteresseerde en gemotiveerde mensen samenbrengen, op een of twee 

zaterdagen (mét ontbijt). Telkens wordt een groep samengebracht rond één van deze vier ‘layers’ of 

lagen: liturgie en gebed, verkondiging en catechese, diaconie en solidariteit, financieel en materieel 

beheer. Een vijfde laag ‘gemeenschapsvorming ‘ wordt later aangepakt. 

In een eerste ontmoeting is het vooral de bedoeling om mekaar te leren kennen, vriendschap te sluiten, 

defaitisme tegen te gaan, te ontdekken waar de verschillen en gelijkenissen liggen, te ontdekken dat 

niemand er alleen voor staat en eventueel afspraken te willen maken.  

In een tweede bijeenkomst  ligt de nadruk op het zich meer verbonden weten binnen de laag waarin 

iemand actief is, weten of je beroep kunt doen op elkaar, werken in een gemeenschappelijke 

belangstellingssfeer, ’ daar waar je hart ligt’.  Een antwoord vinden op de vraag: ‘Waar ligt je hart ?’. 
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PAROCHIERAAD 

verslag van de vergadering van 

12 januari 2016 



Iedereen, die zich in één van deze domeinen inzet als teamlid, als vrijwilliger, als geïnteresseerde kan 

zijn/haar naam opgeven bij diaken Theo Decker om uitgenodigd te worden op een van de 

zaterdagbijeenkomsten. 

Laatste inschrijvingsdatum is 30 januari 2016 

Het is de bedoeling om later een stuurgroep te installeren en tegen einde van 2017 per decreet een 

pastorale eenheid (PE) op te richten (waarbij de voorlopige benaming hobekiwi vervangen wordt door 

een nog nader te bepalen officiële naam). 

De KU Leuven (nl. een Australische onderzoeker) engageert zich om het proces van federatie naar 

pastorale eenheid onderzoeksmatig te ondersteunen.  Hoe profileren parochies zich nu en PE’s later? 

Heeft het te maken met hoe individu’s geloven? 

Is er een verband ? Als je twee zaken verbindt, wat komt daar dan uit? Bijvoorbeeld  de verschillende 

manieren om met armoedebestrijding om te gaan samen brengen : ervaring, kennis, mededogen, enz.  

en samen nadenken of het beter kan. Verbinding hoeft geen bedreiging te zijn. Superdiversiteit geeft 

kansen, wijken blijven niet altijd hetzelfde, wat eerst niet samen hoort kan wel evolueren. 

 

Elk PR lid kreeg nog een samenvatting mee van Ronald. Hierna in bijlage. 

 

4 - Aanpassing van de statuten van de parochieraad 

De werkgroep ad hoc bekeek de reacties die binnenkwamen en geeft een advies. 

We overlopen beide en besluiten als volgt: Omdat de overgang naar pastorale Eenheid in het bisdom die 

nu volledig tot uitvoering komt, toch wel bedoeld is als pastorale werkvorm voor de komende jaren en 

omdat de naam ook definitief is, verzwaren we de tekst niet met andere formuleringen.  Wel werd 

aangepast:   

artikel 2: Dit is opgenomen in het eerste deel van de statuten: ”Situering in de parochiegemeenschap”.  

We vinden het belangrijk dat hierin ook het parochieteam wordt vermeld met een summiere 

omschrijving van taken en bevoegdheden. Dat maakt het mogelijk voor de leden van de PR om tot een 

optimale samenwerking met het PT te komen en om eventuele conflicten te vermijden. De omschrijving 

van taken en bevoegdheden van het PT is gebaseerd op de tekst van Beleidsnota nr.11 van het bisdom 

“statuut van het parochieteam”. De oorspronkelijke tekst blijft behouden. 

 artikel 3b : De tweede zin is een andere formulering maar met dezelfde inhoud. We kiezen voor de 

formulering: ” Het parochieteam vraagt raad aan de parochieraad in verband met grote oriëntaties en 

beslissingen en informeert de parochieraad over richtlijnen en opties van de federatie / pastorale 

eenheid en het bisdom”. 

artikel 8 : aanpassing taalfoutje 

artikel 17 : in de vorige versie van de statuten was hier een volledige procedure van verkiezing voorzien. 

Door de gewijzigde situatie van de PR (o.a. kleiner aantal leden) heeft een verkiezingsprocedure nog 

weinig zin. De werkgroep ad hoc zocht daarom naar een aangepaste formulering voor de situatie van 

vandaag nl. “die het vertrouwen geniet”. We vinden het absoluut noodzakelijk dat moderator en 

verslaggever het vertrouwen van de groep genieten om een vlotte werking van de PR mogelijk te 

maken. We behouden de tekst die voorgesteld werd door het werkgroepje. 

artikel 24: De voorgestelde tekstwijziging kan ons in de problemen brengen als er om één of andere 

reden eens later dan 20 uur wordt gestart en na 22 uur wordt doorvergaderd. De tekst wordt dan: “ De 

vergaderingen hebben plaats in Bergheem. Ze beginnen om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur”. 
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5 - Rondvraag en varia 

 

* Mia B.:  Jef van der Paal neemt om gezondheidsredenen de permanentiedienst in de parochie niet 

meer waar.  Greet Zwysen stapt mee in de beurtrol.                                                                                             

Rond deze tijd worden de folders voor de Damiaanactie verdeeld. 

* Marie, Jan, Bert: Het jaarlijks groepsfeest van KSA heeft plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari in 

zaal Bergheem. 

* Jozefa: vraagt dat bij nieuwe initiatieven, zoals recent de eerste communievoorbereiding in 

samenwerking met ouders en school, er meer feedback zou gegeven worden in de PR. De laatste tijd 

werden nogal veel inzamelacties tegelijkertijd aanbevolen in de kerk (te veel dozen en manden om iets 

bij te dragen) en dat schrikt, onafgezien van een rommelige indruk, mensen af. 

* Dirk: kijkt even terug naar de nieuwjaarsviering, waar weer veel volk op af kwam en waar Jef Van der 

Paal en Leo De Bie een zilveren medaille vanwege het bisdom overhandigd kregen voor hun jarenlange 

inzet in onze parochie. Orgeliste Nelly Burman werd in de bloemetjes gezet voor haar 95e verjaardag. 

*Isabelle:  In november gingen de vormelingen op bezoek bij De Loodsen in Antwerpen. Ze waren onder 

de indruk en uit dit bezoek groeide de actie voor het verzamelen van o.a. badproducten.       Het 

jaarlijkse Sterzingen voor Missio waaraan 24 vormelingen meededen bracht 522,18 euro op. Dit jaar was 

de opbrengst voor kinderen in Colombia.                                                                                                              

Op zaterdag 5 maart op 17.30 uur vieren de vormelingen hun naamopgave. 

* Paul: voor de renovatie van de pastorie wacht de kerkfabriek op nog enkele offertes.                            

Onze kosteres Roza zal wegens haar revalidatie nog tot 21 februari out zijn. Daarna wil ze rustig aan 

weer aan het werk. 

* Leo: neemt zaterdag deel aan de startdag van Broederlijk Delen in Malle .                                                              

De derdewereldavond heeft plaats op zaterdag 20 februari. 

* Mia: De beheerraad van Bergheem is dringend op zoek naar een groep vrijwilligers om, in een 

beurtrol,  de zaal draaiende te houden. Het gaat om kleine taken zoals deur openen, verwarming 

aanzetten, eventueel koffie zetten.  Wie mee wil doen neemt contact op met Liliane Marinus   

lilianemarinus54@gmail.com of via telefoon op het nummer 0498/581141.                                                                                                                                                                            

De website van de parochie is vernieuwd. De vroegere artikels zijn opgeslagen in een ‘archief’ en blijven 

daar nog een jaar tot alles is over gezet naar de nieuwe website. Dit vraagt veel werk en tijd. 

Ondertussen kunnen deze artikels bekeken worden door naar de startpagina te gaan en links bovenaan 

op het logo van de parochie te klikken. 

 

6 – We lezen samen een afsluitend gebed van Willem vander Zee 

 

De volgende vergadering van de parochieraad is op dinsdag 23 februari 2016 om 20 uur in Bergheem. 

Onderwerp: eerste communie en vormsel 

 

                                           ___________________________________________ 
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