
 
 

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) 

1) Bezinning: Mia B. 
Wat we willen: 

Momenten van helderheid 

Of beter nog: 

Van grote klaarheid. 

Schaars zijn die momenten 

En ook nog goed verborgen. 

Zoeken heeft dus nauwelijks zin, 

Maar vinden wel. 

De kunst is zo te leven 

Dat het je overkomt, 

Die klaarheid 

Af en toe … 

Martin Bril 

 

2) Het verslag van 23 februari 2016  

 Aanpassingen: 

Bij het thema over de eerste communie lezen we liever: ‘In het verleden werd te veel lestijd in 

de school besteed aan de voorbereiding van de eerste communie, terwijl het de bedoeling moet 

zijn om de kinderen met kleine stapjes in te wijden in de liturgie in de geloofsgemeenschap.’  

Verder in het verslag was er sprake van de werkingsmiddelen die in de school gebruikt worden. 

Het gaat hier niet om de werkingsmiddelen maar wel om de methodes die gebruikt worden. De 

eerste communie is op zaterdag 30 april en niet op zondag zoals verkeerd vermeld. 

 Opvolgingen:  

- Mia meldt dat er nog geen datum voorzien is voor een infovergadering met de 

beheerraad van Bergheem. 

- De expo Jochems wordt erkend door het district en financieel ondersteund. Drukwerk en 

aankoop materiaal wordt deels door de stad gesubsidieerd. Ook de familie van de 

kunstenaar sponsort mee de tentoonstelling. 

- Er zijn 58 kinderen ingeschreven voor de eerste communie. 

- Ook enkele dopen liggen in het verschiet. Diaken Jean-Marie Houben (H. Sacrament) 

neemt die voor zijn rekening zolang onze diaken Johan herstellende is. 

 

 

 

 

PAROCHIERAAD 

Verslag van de vergadering van 

5 april 2016 



- Voor de jubelviering van 18 september, voorgegaan door Bart Paepen, hebben twee 

vroegere parochiepriesters al hun medewerking toegezegd: Hans Eelens en Leo Van 

Doninck; ook de huidige celebranten Gaston Suls en Charles Verhezen. Onze pastoor-

deken Ronald Sledsens is verhinderd. Er is nog geen antwoord van Hugo Verhulst, Jos 

Hendrickx, Louis Damen en Stan Lambaerts. Worden ook uitgenodigd: de pastoors voor 

Ronald (Jef Barzin en Piet Coucke), Jacky Caroen en de diakens van de federatie (Theo en 

Jean-Marie). 

3) Het vormsel: wat is de visie van het bisdom omtrent het vormsel en hoe verloopt de 

catechese in onze parochie? 

Isabelle Brouckaert, verantwoordelijk voor de catechese, bereidde dit onderwerp voor, maar 

kon niet aanwezig zijn op de vergadering. Tatjana lichtte toe wat Isabelle uitschreef. De 

bekommernis van Isabelle is hoe het in de toekomst verder zal gaan. Zullen er nog catechisten 

zijn? Ze legt de problemen én nieuwe voorstellen voor aan de parochieraad. 

Om zo volledig mogelijk te zijn in het verslag hierover, vindt u haar notities in bijlage.  

Graag willen we in de volgende vergadering in gesprek gaan en mee nadenken hoe in onze 

parochie een optimale voorbereiding (catechese) kan uitgewerkt worden. 

Het vormsel vindt plaats op zaterdag 29 april 2017. 

4) Rondvraag en varia: 

-- Theo: Op 27 april is er een samenkomst in de kerk De Verrezen Heer. Thema: De pastorale 

eenheid 

-- Dirk: geeft een pluimpje aan Mia Verbanck voor de mooie homilie met Witte Donderdag. 

En met instemming van de hele parochieraad een dikke proficiat voor alle diensten van de 

Goede Week en Pasen. 

-- Marleen mag melden dat onze diaken Johan terug thuis is van de kliniek. 

-- Tatjana vraagt helpende handen om na de viering van het vormsel de kerk weer op orde te 

zetten. Hetzelfde ook voor de eerste communie. 

-- Paul:  - meldt de trage vooruitgang i.v.m. de offerte om te kunnen beginnen aan de renovatie 

van de pastorie.- is gevraagd om aan een volwassen Ruandese vrouw catechese te geven en 

vraagt meer achtergrondinformatie over inspirerend materiaal. We verwijzen hem door naar 

het CCV en naar Maguy en Tatjana. 

-- Marie-Jeanne: vraagt of er al is over nagedacht waar het secretariaat wordt ondergebracht als 
de renovatiewerken écht beginnen.  

5) gebed op het einde van de vergadering 

Goede God, schepper van begin en einde, bron van alle leven, we danken u voor de vriendschap, de warmte, het 

vernieuwde inzicht en de gedeelde ervaringen die we hier kregen.  Zegen ons en geef ons nieuwe ADEM en vuur 

om met U en met elkaar verder op TOCHT te gaan. Amen 

 

De volgende vergadering van de parochieraad is op dinsdag 17 mei om 20 uur in Bergheem:  

we praten verder over het vormsel (Tatjana bereidt voor) en over het parochiesecretariaat (Dirk 
bereidt voor). Tatjana zorgt dan voor de bezinning. 

De laatste vergadering van het werkjaar heeft plaats op 28 juni: we kijken dan terug op de 

jaarwerking (Mia en Greet bereiden voor) en Leo verzorgt dan de bezinning. 


