
 
 

 

Aanwezig: Mia Berckmans, Leo De Bie, Theo Decker (federatiecoördinator), Johan Dierckx 
(diaken), Marleen Henderickx, Joost Henderickx, Jan Joostens, Jan De Roeck, Marie-Jeanne 
Malherbe, Tatjana Palikuca, Dirk Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck 
(moderator), Greet Zwysen (verslag), Paul Zwysen. 
 

We bidden het vernieuwde Onzevader bij het begin van deze vergadering 
 

Het verslag van de vergadering van 14 september wordt goedgekeurd mits verbetering van 
enkele namen: pater Wevers, pater De Vriendt.  De Derde Wereldavond gaat niet door 
wegens te weinig leden in de kerngroep die voor de voorbereiding kunnen instaan (niet 
omdat er geen vrijwilligers zijn voor de avond zelf). 
 

De parochieraad van dinsdag 18 oktober met Johan Vrints van ORBIT stond in het teken van 
de dialoog tussen christenen en moslims; de leden van de PR vonden de avond heel 
interessant. De bijeenkomst stond open voor de hele federatie en pastorale eenheid, maar 
lokte weinig volk. Mogelijk zijn mensen oververzadigd van info over het thema langs de 
media en dreigt onverschilligheid, mogelijk komen mensen niet graag meer buiten ’s avonds 
of is een uitnodiging die van ‘de parochie, de kerk’ komt niet aantrekkelijk en stoot dat 
sommigen af.  Misschien moeten we meer uitzoeken hoe we mensen kunnen aanspreken. 
Sommige aanwezigen konden de spreker niet altijd goed verstaan en hadden graag nota’s op 
papier gehad om nadien nog eens na te lezen, want het was veel dat op ons afkwam en dat 
toch even moet bezinken om er mee verder te kunnen. 
 

Opvolging van de bespreking van de vergadering van 14 september. 

Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst verkenden we het algemeen profiel van 

onze parochie. Op basis van het verslag en onze herinneringen trekken we nu besluiten uit 

die bespreking. 

We overlopen even welke punten we het belangrijkst vinden om aan verder te werken. 

Punt 1.4: Lid zijn van een groep of vereniging is belangrijk in de gemeenschap -> trachten 

bestaande groepen’ levend’ te houden. 

Punt 1.5: Jezus als inspiratiebron -> een vraag naar spiritualiteit, momenten van bezinning, 

gesprek en studie. 

Punt 1.11: Durven de eigen werking, gewoontes en gebruiken in vraag te stellen en luisteren 

naar de (kritische) mening (van mensen buiten de eigen kring) – hier valt een groot verschil 

te noteren tussen de ervaring en de droom. 

Punt 1.12: Talenten, deskundigheid -> medewerkers waarderen, aanmoedigen en steunen.          

Punt 1.13: Nieuwe vrijwilligers aanspreken op hun talenten en voor concrete, korte en/of 

eenmalige engagementen – het idee van de vrijwilligersdag ‘warm houden’. 
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Voor de tweede gespreksronde kregen de PR-leden een vernieuwde vragenlijst over liturgie.  
- De moderator maakte een overzicht van de binnengekomen antwoorden: er kwamen 11 

formulieren binnen; twee mensen vulden geen dromen in. 
- De werkwijze roept hier en daar vragen en verwarring op, maar na de uitleg kunnen we 

verder. Wat betekenen de verschillen tussen werkelijkheid en droom? 
- Ieder antwoordt volgens eigen inzicht en perceptie; hoe ervaar of beleef ik het.  De 

werkelijkheid is niet voor iedereen hetzelfde (waarom krijgt de vraag of er in onze 
parochie eucharistievieringen bestaan geen volledig akkoord??). Luisteren naar de ander 
is hier dus heel belangrijk. Cijfers zijn ook geen oordeel, ze geven alleen het persoonlijk 
aanvoelen weer van ieder individu.  

- Wat we dromen, scoort meestal hoger dan hoe het nu is en dat is positief. Het betekent 
dat we aan de toekomst willen werken, voor sommige in onze ogen belangrijke zaken 
toch.  We moeten ons ervoor behoeden om niet alleen te denken vanuit een situatie dat 
er geen priesters meer zullen zijn. Het inschakelen en mandateren van lekenvoorgangers 
groeide uit het besef dat alle gelovigen samen verantwoordelijk zijn voor dezelfde zaak: 
het christelijk verhaal samen dragen. Lekenvoorgangers zijn daarbij een meerwaarde.  

- Bij enkele punten komen we in de kolom ‘zo droom ik het’ ongevraagd tegen.  Dat 
betekent dat die items niet in onze parochie moeten behouden blijven of ingevoerd 
worden.  Er wordt opgemerkt dat de meeste van deze items te maken hebben met 
bidden.  Hebben wij genoeg aandacht voor (individueel) gebed in onze parochie? 

- Even werd er verduidelijkt wat de termen leken, lekenvoorgangers en gemandateerde 
lekenvoorgangers betekenen. Er is wel degelijk een verschil wie in welke viering kan, mag 
voorgaan. Hoewel één invuller steevast niet gelukkig is met de rol van (gemandateerde) 
leken, wenst men globaal in de kolom van de droom –  in 2.8 én 2.9 – een groter aandeel 
van (gemandateerde) lekenvoorgangers dan het nu is (kolom van de werkelijkheid). 

- Bij de vragenlijst kon ieder nog eigen opmerkingen neerschrijven. We praten deze keer 
over wat in verband met visie, verdieping, spiritualiteit door sommigen genoteerd of 
aangehaald werd:  
. Er is meer vraag naar bezinning dan naar gebed, maar gaat dat niet samen? 
. Bart Paepen nodigde ons in zijn homilie in de jubelviering van 18 september uit om te 

blijven samenkomen, samen te bidden en noodlijdenden in de buurt te helpen. 
Mensen trekken zich op aan zijn inbreng, ook die van 12/09, de ouderavond voor de 
ouders van de communicanten zijn een begin. Kunnen we dergelijke avonden ook 
aanbieden voor een breder publiek, voor de vormselcatechese?  We mogen gerust 
een duidelijk aanbod doen met interessante sprekers. Zijn er zo’n mensen in ons 
eigen midden misschien? 

. “De toekomst is niet bedreigend, ze nodigt ons uit om samen te werken, over de 
grenzen heen.” vindt men belangrijk én mooi gezegd. 
 

De zaterdagavondviering 

Op vraag van E.H. Gaston Suls, die aan welverdiende rust toe is, maar ook omwille van 
besparing op o.a. elektriciteit, verwarming en mensen (voorganger, medevoorganger, lector, 
kosteres) wordt beslist om na Kerstmis geen viering meer aan te bieden op zaterdagavond 
(uitzonderingen: voor vormelingen na Driekoningen zingen, naamopgave, viering met 
Harmonie …). De vaste kerkgangers kunnen aansluiten bij de zondagsviering. Er zijn wel nog 
zaterdagvieringen in andere parochies in de omgeving. 

De renovatie van de pastorie 

De ruwbouw is klaar. Nu komt de elektriciteit aan de beurt. Op het gelijkvloers werd de 
keuken afgebroken. Er zijn (tweedehands) keukenkasten en spoeltafel voorhanden om weer 



op te bouwen. Greet zorgt voor de nodige afspraken.  Dirk bedankt iedereen die hielp bij de 
grote opruim van de pastorie. 

Rondvraag en varia 

- Leo meldt dat pater De Vriendt zijn 50-jarig priesterjubileum vierde in Senegal. 

- Marleen kondigt de volgende Brodydag aan die gepland is op zondag 26 maart 

- En vraagt of het nieuwe Onzevader ook zal aangeleerd worden om te zingen. Er zijn 

verschillende melodieën voorhanden. Jozefa zal eerst met het koor inoefenen. 

- Johan vertelt dat Maguy Janssens gemandateerd werd als voorganger. Ze bereidt zich 

voor op een taak als pastoraal werkster. 

- Dirk vermeldt de reünie van oud-leden van KSA-VKSJ-KSJ Striideburgh op 2 december. 

- De nieuwjaarsreceptie van de parochie heeft plaats op zondag 8 januari 2017. 

- Tatjana geeft een kort verslag van de PT-vergadering: 

. Er wordt gewerkt om de subsidies voor de actie Brody rond te krijgen.  

. De ’vriendenkring Oekraïne’ met nu Sint-Andries als thuishaven, vraagt om in onze 
kerk eucharistie te vieren om 11 uur. Thema voor de volgende PR. 

. De permanentie wordt onderbroken zolang de renovatie duurt. Telefonisch contact 
blijft wel mogelijk. Er is geen ander postadres genomen dus post kan nog steeds in de 
brievenbus van de pastorie.  

. Het draaiboek bij afwezigheid van de kosteres wacht nog op finalisering. 
- Tatjana meldt ook dat er al enkele bijeenkomsten voor het vormsel geweest zijn. Er zijn 

drie groepjes met in totaal 13 vormelingen. Een bezoek aan De Loodsen stond al op het 

programma. 

- KSA organiseert zijn groepsfeest op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2017. 

- Mia V.: 

. De jaarafrekening van het feestcomité is voor de volgende bijeenkomst. 

. De eerste communicantjes hadden een eerste ingroeiviering op 27/11. Ze zijn met 
44. De ouders zijn positief over de aangepaste handleiding.  Ze worden uitgenodigd 
voor de kerstavondmis, Lichtmis op de laatste zondag van januari en de tweede 
ingroeiviering op zondag 15 januari. 

. Er wordt een verantwoordelijke gezocht voor de zondagskoffie (om 9 uur, voor de 
mis). (vraagje: kan/mag dit zaterdagavond al klaargezet worden?). Kandidaten zo 
vlug mogelijk melden! 

. HOBEKIWI op weg naar een pastorale eenheid (Hoboken, Berchem, Kiel en Wilrijk): er 
vonden al twee bijeenkomsten plaats voor diaconie en voor liturgie. Het schema voor 
de voormiddag is hetzelfde: ontbijt in kleine groepjes, elkaar leren kennen, 
bespreking in (andere)kleine groepjes rond een deelthema.  In de tweede 
bijeenkomst werden doelen vooropgesteld op korte, middellange en lange termijn. In 
een volgend stadium wordt gezocht hoe dit gaat gebeuren. Elke deelnemer werd 
gevraagd om een naam op te geven van iemand waarvan je dacht dat die persoon 
geschikt zou zijn om in het team van de pastorale eenheid te functioneren. 

Johan eindigt de vergadering met een gebed:  
…Het zal nog wel even duren eer wapens omgevormd worden tot ploegen… 

De volgende vergadering van de parochieraad heeft plaats op dinsdag 10 januari 2017 om 
20 uur in zaal Bergheem. 

Bijlage: synthese ons profiel – synthese liturgie 


