
 

 

Aanwezig: Mia Berckmans, Leo De Bie, Theo Decker, Johan Dierckx (diaken), Marleen Henderickx, , 
Tatjana Palikuca, Dirk Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Greet Zwysen 
(verslag), Paul Zwysen. 

Verontschuldigd: Marie-Jeanne Malherbe, KSA 

1) Bezinning: ‘Sprak Jezus Frans ?’ tekst van Kolet Janssen 

2) Het verslag van de vergadering van 16 mei 2017 wordt goedgekeurd. 

In opvolging van dit verslag geeft Tatjana enige verduidelijking bij de vraag naar degelijke vorming 
voor catechisten. In de huidige omstandigheden is dit moeilijk omdat elk jaar opnieuw andere 
begeleiders, meestal enkele ouders zelf (dit jaar 5 voor tot nu toe een 35-tal jongeren), de catechese 
op zich nemen. Er zijn wel enkele ouderavonden waarin de inhoud en werkwijze van de 
vormselcatechese wordt besproken. De PR doet enkele suggesties voor vorming met meer diepgang, 
niet omdat er geen vertrouwen zou zijn in de kandidaat catechisten maar vooral om als groepje op 
één lijn te staan en elkaar gesteund te weten.                                                                                                  
In de pastorale eenheid HOBEKIWI wordt meer en meer gemeenschappelijk gewerkt. Zo zullen er in 
2018 nog 5 vormsels plaatsvinden. Vanaf volgend werkjaar gebeurt de voorbereiding en het vormsel 
voor onze parochie samen met de parochie Pius X. Hoe dat in zijn werk zal gaan wordt nu nog 
uitgewerkt. Er zijn de catechesemomenten bij de catechist thuis en enkele gezamenlijke 
bijeenkomsten.  

3) Rondvraag/varia: 

a  - Johan:                                                                                                                                                                      
* Maguy Janssens heeft haar opleiding tot pastorale werkster afgerond en zal gezonden worden om 
elders te werken. We zoeken een gepaste manier en datum om haar te vieren.                                                            
b - Paul:                                                                                                                                                                                              
* De verkiezing van de kerkfabriek leverde geen verandering op. Dezelfde mensen blijven op post.        
* Voor de vervanging van Rosa, de kosteres, zijn er tot nu toe geen kandidaten. Pascal Laroche zal 
zorgen voor het openen van de kerk ’s morgens. Johan vraagt dringend dat ieder toch enkele mensen 
aanspreekt.                                                                                                                                                                
* De ramen van de pastorie zouden eindelijk klaar zijn en kunnen geplaatst worden. Mogelijk gebeurt 
dat na het bouwverlof. De tuin van de pastorie zal verdeeld worden in een deel voor het 
appartement en een deel voor de parochie.                                                                                                                               
* Het dossier voor de brandbeveiliging van de kerk ligt klaar. Er moet veel aangepast worden om aan 
de huidige veiligheidsnormen te voldoen. Voor het kuisen van de kerk werden twee offertes 
gevraagd, maar die bleken te kostelijk. Er moet aan een andere oplossing gedacht worden 
(vrijwilligers?).                                                                                                                                                                  
c – Dirk meldt dat de voorbije Mechoui kon rekenen op meer dan 120 deelnemers, een succes! 

4) Evaluatie   

De PR leden kregen de gelegenheid om via een vragenlijst het werkjaar te evalueren. Mia maakte 
een samenvatting van de resultaten.                                                                                                                       
We zijn met een kleine groep maar de meesten zijn steeds trouw op post en de betrokkenheid is iets 
groter. Veel hangt af van in welke stemming je naar de vergadering komt en of je zelf goed 
voorbereid bent door bijvoorbeeld de verslagen te lezen en de gevraagde ‘huiswerkjes’ te doen.                                                                                                                                                    
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Over het algemeen heerst een gevoel van tevredenheid wat de samenwerking met PT en met elkaar 
onderling betreft. De vergadering beginnen met een inleidende bezinning die aansluit bij het thema 
van de vergadering werd zeer goed onthaald.                                                                                                                                                        
De manier van vergaderen is strak, de moderator leidt alles in goede banen en zorgt dat ieder aan 
bod komt. De vergaderingen worden steeds voorbereid door een klein groepje wat als positief wordt 
ervaren.                                                                                                                                                                          
Een overkoepelend thema (Onze parochie, een (geloofs)gemeenschap tussen droom en 
werkelijkheid) is goed en geeft als rode draad een toekomstgericht beleid. Het komt erop aan om 
wat er besproken werd, om te zetten naar concrete besluiten en werkpunten. En dat is voer voor 
volgend werkjaar. Kan het PT met al wat in de PR aangereikt wordt een aangepast beleid voeren, 
voor ogen houdend wat er in de toekomst nog mogelijk/niet meer mogelijk is?                                                
Het onderdeel ‘rondvraag en varia’ blijft belangrijk, elke kleine of grotere mededeling is het 
beluisteren waard, maar het mag niet ontaarden in oeverloos gepalaber, wat wel eens gebeurde.    
Een vergadering mag niet te lang uitlopen. De duurtijd is beperkt en het is soms spijtig dat er niet kan 
doorgepraat worden, maar belangrijke items kunnen op de agenda voor een volgende vergadering 
geplaatst worden.                                                                                                                                                        
Omdat er redelijk wat onderwerpen besproken worden en in verslagen komen, maar niet meer 
opgevolgd worden, wordt voorgesteld dat er meer namen zouden bij vermeld worden (Wie doet 
wat? Wie zorgt daarvoor? Wie volgt dat op? enz.). In de volgende vergadering kan er dan navraag 
over gedaan worden. Hierover zijn de meningen verdeeld: wie het verslag leest ziet toch zelf wel wat 
hem/haar aanbelangt? Als ‘vakantietaak’ worden we opgeroepen om tegen september alle verslagen 
van het voorbije jaar door te lezen en de punten die nog opgevolgd moeten worden, te noteren.                                                                                                                                                                  

Tot slot werd de verslaggever met een bloemetje bedacht (waarvoor dank) voor de meestal 
goedgekeurde verslagen, want ondergetekende geeft de fakkel door en gaat er een tijdje tussenuit. 
Dirk zal volgend jaar de verslaggever zijn. Met dank.  Omdat Mia het zo voortreffelijk deed, wordt zij 
door de PR unaniem gevraagd om verder de moderator te zijn. Mia aanvaardt. Dank daarvoor. 

5) Johan eindigt de vergadering met een gebed 

6) Volgend werkjaar: 

We voorzien vergaderingen op de dinsdagen in 2017: op 12/9, 17/10, 28/11, in 2018 op 9/1, 20/2, 
20/3, 15/5, 26/6.  Voor volgend werkjaar voorzien we geen themavergaderingen, maar de PR filtert 
aandachtspunten waaraan verder kan gewerkt worden (zie hoger ‘vakantietaak’). In oktober worden 
dan concrete werkpunten opgesteld. Voor het eerste trimester wordt ook een vormingsavond 
gepland met als mogelijke sprekers een diaken uit de Chaldeeuwse kerk, iemand uit Sant’ Egidio over 
de jeugdwerking of iemand die ons over het klimaatnetwerk (ecologie) kan doen nadenken. Een 
infoavond over de pastorale eenheid kan gepland worden als daar meer over geweten is. 

 

Greet Zwysen 

                                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                                                                               


