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Aanwezig: Ana-Laura Claes (ksa), Leo De Bie, Theo Decker (diaken De Verrezen heer), Johan Dierckx 

(diaken), Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, Tatjana Palikuca, Lobke Vanden Eynden (ksa), Dirk 

Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Greet Zwysen (verslag), Paul Zwysen. 

Afwezig: Mia Berckmans 

 

1 - Bezinning: we bidden de nieuwe versie van het Onzevader. 

 

2 - Het verslag van de vergadering van 28 juni 2016 wordt goedgekeurd. 

 

3 - Onze parochie, een levende (geloofs)gemeenschap tussen droom en werkelijkheid. 

 Toelichting: We bouwen verder op de evaluatievergadering van juni en op een suggestie van de leden zelf 

voor een thema. Daarom staan we stil bij het verschil tussen onze ervaringen van vandaag enerzijds én 

onze toekomstdromen en verlangens anderzijds. Stilstaan bij de eigen werking, met zijn sterke en minder 

sterke punten, is erg belangrijk in de stroming die nu op gang komt binnen ons bisdom, de groei naar 

pastorale eenheden.  

In onze regio zijn de bijeenkomsten gestart om de pastorale eenheid HOBEKIWI voor te bereiden. Mensen 

die in de verschillende gemeenten, wijken, parochies en andere geloofsgemeenschappen actief zijn in één 

van de vier domeinen (diaconie en solidariteit, liturgie en gebed, catechese en verkondiging, materïele en 

logistieke ondersteuning) komen samen bij een ontbijt, maken kennis met elkaar en delen hun ervaringen, 

bekommernissen en dromen. Een eerste ontbijtbijeenkomst rond diaconie vond reeds plaats (zie verder bij 

varia). 

Om in een groter geheel te functioneren moeten we eerst even stilstaan bij onze plaatselijke gemeenschap, 

hoe deze op dit moment functioneert en waar we naartoe willen (wat wordt er van ons verwacht en 

waarvan dromen we zelf?). 

We willen het doemdenken achterwege laten en op een constructieve manier naar de toekomst kijken. 

We gebruiken als leidraad een werkinstrument van het IPB of Interdiocesaan Pastoraal Beraad over levende 

geloofsgemeenschappen, een vragenlijst die het resultaat is van een bevraging in heel Vlaanderen en die 

we lichtjes aanpasten aan onze plaatselijke situatie. Het is een vragenlijst met open vragen, zonder 

waardenoordeel, niet persoonsgericht, bedoeld als bouwsteen voor een constructief gesprek waarin we 

naar elkaar luisteren en samen zoeken. 

De conclusie van de bevraging van het IPB luidt: waar werkelijkheid en droom samenvallen, daar ontstaat 

een levende gemeenschap. 

 

Op elke bijeenkomst van het komende werkjaar behandelen we een stukje daaruit en gaan we er samen 

over in gesprek. 

Voor deze vergadering kregen de PR-leden vooraf een vragenlijst over het profiel van onze 

(geloofs)gemeenschap en over liturgie om thuis in te vullen: zo zie ik het nu, zo droom ik het. 

Er kwamen 7 formulieren terug binnen. Sommige mensen vonden de opdracht moeilijk, maar ieder die de 

lijst invulde, deed het naar best vermogen. 
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Mia Verbanck lichtte eerst toe wat het IPB of Interdiocesaan Pastoraal Beraad eigenlijk is, hoe het werkt en 

wat de doelstellingen zijn van het beraad. Je zou kunnen zeggen dat het IPB een soort grote PR is voor heel 

Vlaanderen. We kregen een ruimere voorstelling van het IPB op papier mee zodat we de info thuis nog 

eens konden nalezen. 

 

Mia maakte een synthese van de binnengekomen antwoorden. We overliepen die samen aandachtig en 

vatten hier de grote lijnen van het gesprek samen. 

De antwoorden op sommige vragen lagen redelijk dicht bij elkaar, wat betekent dat er daarover 

eensgezindheid was.  

Bij andere punten lagen de antwoorden verder uit elkaar. Ook omdat men de vraag anders interpreteerde. 

Bijvoorbeeld bij de stelling: ‘In onze gemeenschap steunen we elkaar om daadwerkelijk als christen te 

leven’, of nog: ‘Wij zijn een sterk samenhangende groep, dat komt vooral door…’ was de afstand tussen de 

beleving nu en de droom voor sommige onderdelen groot. Bij het punt ‘In onze gemeenschap steunen we 

elkaar om daadwerkelijk als christen te leven’ komt dat omdat de meesten spontaan enkel dachten aan 

acties en minder aan het geloof en het leven dat doordrenkt is van het geloof als bron voor actie. Ook in de 

vraag of de voorgangers en de wijze van vieren de samenhorigheid versterken is de afstand tussen 

werkelijkheid en droom groot omdat men de priester-voorgangers niet beschouwt als leden van de eigen 

gemeenschap, maar als ‘gastvedetten’. 

Dat de ‘onderliggende spiritualiteit’, bijvoorbeeld, geen uitgesproken basis is voor een sterk 

samenhangende groep, en dat dit ook geen droom voor de toekomst is, is opvallend eigenaardig. 

Lid zijn van één of andere (werk)groep/vereniging en de weekendeucharistievieringen geven daarentegen 

wel een meer samenhorigheidsgevoel. 

Ook bij de stelling ‘In onze gemeenschap kunnen gewoonten en gebruiken in vraag gesteld worden” was de 

afstand tussen werkelijkheid en droom groot. Waarom? 

Ieder bekijkt het parochieleven vanuit zijn/haar eigen individuele beleving, ervaring en aanvoelen. Daarom 

was deze bijeenkomst interessant om de gevoeligheden bij elk van de aanwezigen te weten, om te 

ontdekken dat niet alles voor iedereen hetzelfde is en dat met ieders gevoeligheden rekening moet 

gehouden worden.  

 

We laten dit gesprek nu bezinken. De opdracht tegen de bijeenkomst van 29 november luidt: wat 
springt er voor mij uit, wat drijft er bij mij boven, wat moeten we zeker ‘vasthouden’ en samen terug 
bekijken? 

 

4 – De renovatie van de pastorie 

Paul geeft een stand van zaken: 

De aannemer is Levanto. De werken beginnen ten laatste op 1 november. Voor het buitenschrijnwerk is het 

nog wachten op monumentenzorg (de pastorie is ‘stadszicht’) om te weten of de ramen van de verdieping 

dezelfde kunnen zijn als die van het gelijkvloers. 

Na contact met Paul (de kerkraad) en Jef Van der Paal (archief en secretariaat) stelde Dirk een plan op om 

de benedenverdieping leeg te maken. Door de werken zal het niet mogelijk zijn om er nog te vergaderen. 

Mogelijk kunnen vergaderingen en het secretariaat tijdelijk in Bergheem plaatsvinden.  

Wat met de zondagskoffie? Komt er een tijdelijke adreswijziging om geen post verloren te laten gaan? Het 

PT kan dit best zo vlug mogelijk regelen. 

Dirk stelt een opruimprogramma voor: sorteren van de volledige inhoud, zowel meubilair als keukeninhoud 

als alle administratie van secretariaat, kerkfabriek en archief. Dit gebeurt best door mensen die thuis zijn in 

die domeinen en die oog hebben voor de waarde van eventueel ’erfgoed’ dat bewaard moet worden. 

Er wordt een ploeg gevraagd voor het zwaardere (vuile) werk: container vullen met alle afval. 

Concreet voorstel: weekend 15-16 oktober 
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5 – Varia 

a) Tatjana: het werkjaar van de vormselcatechese is gestart. De communicatie met de school verloopt 

moeizaam. Een hardnekkig gerucht dat (weeral) de ronde deed dat er in onze parochie geen vormsel 

zou zijn, is recht gezet. Mogelijk keren er nog jongeren, die zich al inschreven in de Pius X-parochie, 

terug. Tot nu toe zijn er 15 jongeren hier ingeschreven voor de catechese. Er zijn momenteel twee 

catechisten. Op zaterdag 24 september is er rondleiding in de kerk. 

b) Leo meldt dat er dit werkjaar geen Derdewereldavond komt. Er is geen kookploeg en de 

medewerkersgroep is te klein geworden. De jaarlijkse bedelbrief blijft wel behouden. Paters Devriendt, 

De Wever en Louis Damen worden verder gesteund. 

c) KSA houdt zijn startdag op 29 september in de Strijdhoflaan. 

d) Mia V.:  

 Het feestcomité noteerde een positief saldo van € 879,71 voor de Mechoui, de 

nieuwjaarsreceptie is uiteraard een verliespost, maar wordt gecompenseerd door de 

inkomsten van de Mechoui. 

 Dit jaar zal er geen Kerst Creatief georganiseerd worden wegens het ontbreken van mankracht. 

Het opbouwen en afbreken is te zwaar voor de enkele mensen die zich de voorbije jaren met 

hart en handen hebben ingezet (chapeau daarvoor!). 

 Voor de eerste communie telt men tot nu toe 37 ingeschreven kinderen. Na evaluatie van vorig 

jaar komen er enkele aanpassingen.[intussen bedraagt de eindstand 43 kinderen] 

e) Dirk brengt verslag van de eerste bijeenkomst ter voorbereiding van de pastorale eenheid HOBEKIWI, 

19 parochies en geloofsgemeenschappen uit Hoboken, Berchem Kiel en Wilrijk. Die had plaats op 

zaterdag 10 september in de zaal Bergheem en was voor alle medewerkers die met diaconie of 

solidariteit bezig zijn. Er waren 60 à 65 mensen aanwezig. Er werd een enorm uitgebreid ontbijt 

aangeboden. Ieder kreeg een plaats toegewezen en ging met zijn tafelgenoten in gesprek om elkaar te 

leren kennen. Dan legde Ronald Sledsens aan de hand van een powerpoint uit wat een pastorale 

eenheid is en hoe we daar kunnen geraken. Daarna kreeg ieder weer een groep toegewezen en ging 

men in gesprek aan de hand van vragen rond diaconie en solidariteit. Tot slot kon elke deelnemer op 

post-its schrijven wat deze voormiddag had bijgebracht, welke uitdaging/droom je zag en wat je aan 

deze dag had gehad.  Uit de mail van pastoor-deken Ronald Sledsens (te lezen op de website van 

HOBEKIWI) onthouden we dat de deelnemers bereid zijn om verder te gaan. Het grootste verlangen dat 

naar voor kwam was verbondenheid. Dirk is alvast positief voor de toekomst. 

 

6 – Slotbezinning (Johan) 

‘Voor de opbouw van de wereld heeft God ze allemaal nodig …’ 

 

De volgende vergadering van de parochieraad heeft plaats op dinsdag18 oktober 2016. Deze avond staat 

open voor de hele federatie en pastorale eenheid. Johan Vrints van ORBIT komt spreken over kansen tot 

dialoog tussen christenen en moslims. 

 

Volgende vergaderingen dit werkjaar: op dinsdagen 29/11/2016, 10/01/2017, 21/02, 28/03, 16/05, 27/06. 

 

+ herinnering: woe 12/10 Bergheem 20 u.: Bart Paepen spreekt over gelovig opvoeden en eucharistie 

vieren’. 

 

                                                                       ______________________ 


