
 
 

Aanwezig: Leo De Bie, Johan Dierckx (diaken), Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, 
Inge Streur KSA, Siebe Vanden Eynden KSA, Dirk Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia 
Verbanck (moderator), Greet Zwysen (verslag), Paul Zwysen. 
Verontschuldigd: Mia Berckmans, Theo Decker, Tatjana Palikuca. 
 
1)  Bezinning: uit ‘Mijn geloof als bijbelwetenschapper. Een broos en eerlijk antwoord’ van 
Bénédicte Lemmelijn. 
 
2)  Het verslag van de vergadering van 10 januari 2017 wordt goedgekeurd. 
 
3)  Liturgie: 
We zetten de bespreking van het thema Liturgie verder, in het kader van het geheel over 
“Onze parochie, een levende (geloofs)gemeenschap tussen droom en werkelijkheid”. 
Vorige vergadering kwamen niet alle bedenkingen van de PR leden aan bod.                                 
 
Wat behouden we? Wat schaffen we af en wat willen we aanbieden via een groter geheel? 
 - We wensen het meeste te behouden in eigen parochie, maar langs de andere kant is er de 
wens om de mensen en de werking in onze naburige parochies te leren kennen. Als de 
pastorale eenheid een feit is zal er sowieso een vorm van samenwerking ontstaan. Maar zien 
we dit uitsluitend als een noodzaak voor de verre toekomst (’t zal mijn tijd nog wel doen) bij 
gebrek aan priesters en medewerkers of kunnen we dit ook zien als een punt van verrijking 
waar we nu al aan werken?  In het verleden was er al een gezamenlijke catechese en 
vormselviering in de federatie, maar sinds enkele jaren koos onze parochie er voor om de 
catechese weer zelf in handen te nemen. Elke parochie heeft zijn eigen ziens- en werkwijze. 
Bij de buren gaan kijken, praten en luisteren is dus belangrijk om tot eventuele 
samenwerking te komen. 
 - De vraag of we de gedurige aanbidding op Witte Donderdag moeten behouden gaat over 
verschillende zaken: het aantal mensen dat na de viering van Witte Donderdag ook nog naar 
de aanbidding komt is heel beperkt. De meeste mensen die komen doen dat omdat ze het 
echt willen en er iets aan hebben. Sommigen blijven tot het laatst volhouden enkel om 
niemand ‘alleen’ achter te laten. Het is voor de kosteres of voor degene die de kerk moet 
open houden een opgave; de Goede Week is een heel vermoeiende week voor voorgangers  
en organisatoren. Maar vooral komt de vraag: Past deze vorm nog in deze tijd? Is dit nog 
zinvol? Voor wie de oorspronkelijke betekenis kent allicht wel, maar deze groep (oudere) 
mensen wordt klein. (Voor veel mensen is de vraag naar stilte en gebed belangrijk -zie 
verder- misschien moeten we over een ander aanbod nadenken) 
 
Teksten in vieringen 
 - Voor sommige aanwezigen is de misviering te overladen met teksten, alhoewel ze steeds 
heel zinvol en mooi zijn. Er is vraag naar meer stiltemomenten, rustpunten. De werkgroep 
Liturgie moet een goed evenwicht vinden tussen goede teksten, liederen en stilte. De 
bezinningstekst na de communie mag wegvallen voor sommigen. Een reactie hierop is dat 
deze teksten meestal een samenvatting willen zijn van wat in de viering aan bod kwam.  
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 - Een opmerking over de intredeprocessie tijdens de verschillende vieringen: Bij grote 
feesten komen voorgangers, acolieten en lectoren uit de sacristie aan de rechterkant en 
gaan tot achteraan in de kerk om dan zo door de middengang naar voor te gaan. Dit wordt 
niet aangekondigd zodat de parochianen niet door hebben dat de dienst eigenlijk begint en 
dus ook niet rechtstaan. Bij gewone vieringen komen de voorgangers uit de linkse sacristie 
rechtstreeks naar het hoogkoor en soms daalt men eerst de trappen links af en gaat men in 
de middengang de trappen naar het hoogkoor weer op. In de laatste twee gevallen staan de 
kerkgangers direct op. Kan de werkgroep iets bedenken (een belletje?) om het begin van de 
dienst aan te kondigen?  
Achteraan werd een ontmoetingsruimte geschapen om nog wat na te praten, doch meestal 
wordt er eerst vooraan nog opgeruimd of blijven sommige mensen vooraan babbelen. Het 
zou goed zijn als ook de voorganger(s) en koorleden naar de ruimte achteraan komen en 
daar napraten voordat de andere kerkgangers huiswaarts keren. 
 
Homilie 
 - De homilie moet (met als basis de lezingen) positief zijn, diepgang en voeding (vitaminen) 
geven waarmee de kerkgangers blij naar huis gaan. Er mag geen schuldgevoel aangepraat 
worden en interne zaken tussen personen zijn niet op hun plaats in een homilie. 
Er is een evenwicht tussen ‘achtergrondinformatie’ bij de lezingen en ‘uit het leven 
gegrepen’ getuigenissen. 
 
Gebouw en inrichting 
Eucharistie is gemeenschap vormen. Sommigen hebben het gevoel dat dit niet altijd lukt 
omwille van ten eerste: de schikking van de kerk, ten tweede: mensen die achteraan blijven 
zitten. De voorgangers worden van aan het altaar steeds geconfronteerd met het zicht op 
een bijna lege kerk.  Ook zij horen bij de gemeenschap en willen er fysiek dichter bij zijn. 
 - Een schikking van de stoelen dwars in de kerk en het altaar beneden, zoals enige tijd 
geleden met goede vrijdag eens gebeurde, geeft een grotere samenhorigheid maar is niet 
realiseerbaar voor de wekelijkse vieringen. De kerk moet steeds weer bruikbaar zijn voor 
uitvaarten, communievieringen e.d.. In de kleine kapel zou dit misschien kunnen, maar 
daarvoor is ze tot nu toe toch nog te klein. 
 - Mensen die liever achteraan zitten, moeten die vrijheid hebben en mogen zeker niet 
veroordeeld worden of een etiket opgeplakt krijgen. We kunnen wel blijven uitnodigen.  
 
Woord- en communiedienst 
 - Een woord en communiedienst is voor sommigen evenwaardig aan een eucharistieviering 
maar toch niet gelijk omwille van de consecratie. In beide gevallen gaat het om 
gemeenschap vieren rond Jezus en samen bidden. Veel mensen zien en weten het verschil 
niet (vooral te merken bij uitvaarten). 
 - Er is heel bewust gekozen om in een woord- en communiedienst een andere volgorde te 
gebruiken dan in een eucharistieviering.  
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4) Rondvraag en varia 
 
- Marie-Jeanne: de Goede Vrijdagtocht heeft plaats op 14 april 
- KSA houdt haar groepsfeest op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2017. Titel: “Mag da wa 
meer zijn?” 
- Leo meldt dat pater Herman De Vriendt een dankbrief schreef. Deze is op het bord in de 
kerk te lezen. De Ruandese priester Epimaque Makuza die door de werkgroep Derde Wereld 
gesteund werd voor zijn studies in Rome zal dit jaar afstuderen. 
- Marleen: de Brodydag werd voorbereid, uitnodigingen zijn verstuurd. 
- Johan meldt dat Wereld Missiehulp Brody zal betrekken in haar projecten. De 
verantwoordelijke is zelf naar Oekraïne geweest en heeft de situatie er ter plaatse bekeken. 
- Paul: De renovatie van de pastorie vordert traag. Voorlopig is men bezig met bezetten. Op 
het gelijkvloers werd de elektriciteit volledig vervangen. Het is nog wachten op nieuwe 
ramen. 
- Jozefa meldt dat, na positieve evaluatie (gebeurt om de drie jaar), de mandatering voor de 
parochies van de federatie Berchem bevestigd wordt voor haarzelf en voor Mia.  Proficiat 
aan allebei! 
- Greet  vraagt om zorgvuldiger om te gaan met informatie in verband met de officiële 
internationale acties om geld in te zamelen. In januari werd de opbrengst van het 
Sterzingen, de actie van Missio, gebruikt voor Brody. Dit kan niet. Ofwel blijven we de actie 
van Missio steunen, ofwel gaan de vormelingen ‘Driekoningen’ zingen voor Brody.             
Naar aanleiding van het artikel in Kerk en Leven (nr 7) over Brody vraagt ze om onderscheid 
te maken tussen wat ‘de parochie’ of de werkgroep Brody beslist en wat privé beslist wordt 
en hierover meer te communiceren. 
- Mia 
°  kreeg een lieve brief van Nelly Burman die wegens haar hoge leeftijd haar ontslag gaf als 
orgeliste en koorbegeleidster. Nelly zal op gepaste wijze bedankt worden voor haar 
jarenlange inzet in de kerk en op parochiefeesten.  
°  enkele enthousiaste ouders van eerste communicanten zullen op de dag zelf mee de 
praktische taken op zich nemen. 
° vanwege Tatjana vernemen we dat de vormelingen hun naamopgave doen in de 
eucharistieviering van zondag 19 maart 2017. Zo doen ze dat niet meer in eigen kring maar 
tegenover heel de parochiegemeenschap. 
 
5) Johan sluit de vergadering met een bezinning: 
                   Rijk ben je als…. 
                   Gelukkig ben je als… 
 
De volgende vergadering van de parochieraad is op dinsdag 28 maart 2017 om 20 uur in 
Bergheem 
(verder nog op 16/5 en 27/6) 
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