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Aanwezig: Mia Berckmans, Liesbeth Boonants, Leo De Bie, Johan Dierckx (diaken), Jan De Roeck, 

Marie De Roeck, Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, Dirk Van Doren, Jozefa 

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

Verontschuldigd: Tatjana Palikuca, Theo Decker 

 

1 - Bezinning: Leo leest uit ’Letters and Papers from Prison’ van Dietrich Bonhoeffer: 

- In het dagelijks leven beseffen we amper hoeveel meer we ontvangen dan dat we ooit kunnen 

geven. Het leven kan nooit rijk worden zonder deze dankbaarheid. Het is zo makkelijk om het belang 

van onze eigen verwezenlijkingen te overschatten in vergelijking met al wat we te danken hebben aan 

de hulp van anderen. 

 

2 - Het verslag van de vergadering van 5 april wordt goedgekeurd. (De vergadering van 17 mei 2016 

werd geannuleerd omwille van te veel verontschuldigingen) 

 

3 – Het vormsel: 

   Johan geeft een stand van zaken. Er had een eerste kennismaking plaats met een vijftal mensen die 

eventueel geïnteresseerd zijn om mee te helpen in de voorbereiding van het vormsel. Dit zijn nog 

geen catechisten die een groepje vormelingen zouden begeleiden.  In deze eerste bijeenkomst werd 

gepraat over ieders geloofsbelevenis. Door de medewerking van Véronique  (catechiste vorig jaar) is 

er continuïteit. In een volgende bijeenkomst, op 30 augustus, wordt besproken en uitgezocht hoe de 

catechese verder kan aangepakt worden. Veel hangt er van af of er catechisten genoeg zullen zijn. Er 

worden alvast uitnodigingen verstuurd naar toekomstige vormelingen. Dit gebeurt via het Onze Lieve 

Vrouwinstituut. Nog steeds gaan geruchten dat er in onze parochie geen vormsel zou zijn. Van waar 

dit komt en wie dit in stand houdt weten we niet. Sommige kinderen zijn al ingeschreven in de 

parochie Pius X. Of deze nog terugkeren naar onze parochie is maar de vraag. De inschrijvingen 

worden tegen begin september verwacht. Isabelle Brouckaert (verantwoordelijke catechese vorig 

werkjaar) en Tatjana Palikuca vroegen om ondersteuning en betrokkenheid van de parochieraad 

(bijlage verslag 5 april); soms voelden ze zich aan hun lot overgelaten. De parochieraad is daartoe 

bereid. Het komt er wel op aan om een evenwicht te vinden tussen ‘het overnemen’ en ‘bijstaan 

waar nodig’, tussen ‘hulp verwachten’ en ‘hulp geven’. Wat de inhoud van de catechese betreft 

werkt men met een handleiding. Er wordt toch ook op gewezen dat enige vorm van opleiding een 

stevige basis kan zijn om catechese te geven. Een dagje met de catechistenploeg  erop uit trekken op 

bezinning maakt een hechtere groep die meer weerstand heeft op alle gebied. 

 

4 – Renovatie van de pastorie: (Paul) 

 "De architect heeft in zijn beoordelingsrapport van de offertes voor de inrichting van een 

appartement op de 1ste verdieping van de pastorie twee gelijkwaardige aannemers aangegeven als 

mogelijke keuze. De prijs van deze aannemers is ongeveer gelijk, doch 15 à 20 % duurder dan de 

oorspronkelijke raming. De kerkfabriek heeft op 27/6 met elk van die aannemers een gesprek gehad 

om één en ander na te zien, o.m. of er goedkopere oplossingen kunnen gevonden worden. Volgens  
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beide aannemers zouden de werken ergens in september kunnen beginnen, en duren tot het einde 

van het jaar. De kerkfabriek wacht nu de reactie van de aannemers  op de bespreking van 27/6 af om 

te beslissen. 

Om deze werken te bekostigen, leent de kerkfabriek 100.000 € bij de parochie (70.000 € van 

parochiekas en 30.000 € van Bergheem). Deze lening wordt gedekt door een hypothecair mandaat, 

wat betekent dat de parochie  de nog uitstaande lening terugkrijgt ingeval er in de toekomst bv een 

reorganisatie van de kerkfabrieken zou komen. 

In deze werken zitten ook enkele aanpassingen in het bureel en de keuken beneden die nodig zijn 

voor de inrichting van het appartement boven (o.a. scheiding leidingen water, elektriciteit, 

verwarming). Zodra de werken boven beginnen, zal nagekeken worden welke eventuele 

herstellingen of renovaties van het gelijkvloers gelijklopend kunnen uitgevoerd worden. Om deze 

renovaties van  beneden te bekostigen kan een eventueel overschot van de geleende 100.000 € 

dienen, en een bedrag van grootteorde 5000 € in het budget van de kerkfabriek van 2016 en in het 

budget van 2017."  

 

Wat er tijdens de werken met het secretariaat moet gebeuren en hoe we de zondagskoffie kunnen 

organiseren, zullen Paul en Dirk tijdig laten weten, zodat meubels en dossiers kunnen verhuisd 

worden voor ze onder het stof verdwijnen. 

 

5 – Terugblik op het voorbije werkjaar: 

Het vormsel: was een mooie viering. Ballonnen horen meer bij een kinderviering dan bij een vormsel. 

(wordt niet door iedereen zo aangevoeld). 

Eerste communie: de nieuwe aanpak wordt als heel positief ervaren. De ingroeivieringen worden 

nog wat als onwennig ervaren. Voorbereiding door de ouders thuis=positief. 

Brodydag: gezellige namiddag, goede opbrengst, zelfde film als twee jaar geleden  

Tentoonstelling Jochems: Heel goed. Mooie opstelling gebeurde in samenwerking met de familie 

Jochems, veel volk, ook van buiten de parochie. Zo’n initiatief mag nog in onze kerk!  

 

6 – Evaluatie werking PR 

Enkele opmerkingen (in bijlage meer) 

- De vergaderingen van het voorbije werkjaar waren over het algemeen goed en interessant. De 

vraag rijst hoe we meer mensen bij de PR kunnen betrekken.  

- PR en PT leden werken goed mee in de parochieraadsvergadering. Over de communicatie van PT 

naar PR is er nog geen eensgezindheid wat er juist verwacht wordt. Het PT vraagt om uit te zien naar 

eventuele nieuwe PT- leden. De vraag is of deze mensen niet (zoals oorspronkelijk gebruikelijk) door 

verkiezing door de gemeenschap hun mandaat moeten krijgen. 

- Te bespreken onderwerpen worden aangebracht en voorbereid door de PR-leden, dit geeft een 

grotere betrokkenheid en wordt als positief ervaren. 

- PR en PT moeten bekommerd zijn om het geheel van de parochie. In deze komt de vraag om de 

werking van de verschillende werkgroepen met een hernieuwde blik te bekijken. Vooral PARO- SOL 

en de andere werkgroepen die zich met solidariteit bezig houden moeten volgend werkjaar de 

aandacht krijgen. 

- Aanwezigheden in de PR valt wat tegen. Alleen een kerngroep is steeds paraat. KSA zal aanwezig 

zijn in de mate van het mogelijke en is bereid om verder voor praktische zaken mee in de bres te 

springen bij elke gelegenheid (zoals opdienen bij feesten, tenten, kerststal, kerstbomen,  enz. ). 

- Zowel de moderator als de verslaggever krijgen een voldoende van de vergadering en zullen ook 

volgend werkjaar hun taak zo goed als mogelijk verder zetten. 
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- Aandachtspunten voor volgend jaar : 

° Jaar van barmhartigheid. 

° Welke visie hebben we in verband met diaconie?  Kunnen we loslaten en her(be)denken?  Wat zijn 

onze prioriteiten? Het gaat niet alleen om het aantal medewerkers, ook over de doelstelling en de 

aanpak.                                                   

 

 
                                                                                                                                                                                     

 

7 – slotgebed: (Johan)  ‘Jezus, wij bidden u voor de vluchtelingen…’ 

 

 

 

De vergaderingen van de parochieraad voor het werkjaar 2016-2017 zijn telkens om 20 uur 

op: 

·      woensdag 14 september 

·      dinsdag 18 oktober – Johan Vrints van ORBIT over kansen tot dialoog tussen christenen en 

moslims – avond voor hele federatie en pastorale eenheid 

·      dinsdag 29 november 

·      dinsdag 10 januari 

·      dinsdag 21 februari 

·      dinsdag 28 maart 

·      dinsdag 16 mei 

·      dinsdag 27 juni 

Op dinsdag 6 september 2016 om 20.15 uur is er in Bergheem een informatievergadering voor de 

parochiale verenigingen, waarin de beheerraad van de zaal Bergheem de nieuwe werking en de 

website zal toelichten.  

  

+ ook interessant: woensdagavond 12 oktober om 20 uur in Bergheem: 

vicaris Bart Paepen spreekt over ‘gelovig opvoeden en eucharistie vieren’ voor ouders eerste 

communicanten, eventueel geïnteresseerde ouders vormelingen en voor alle geïnteresseerden. 

                                              

 

Uit ‘De Passant’ van 21 /06/16 

 

 


