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Aanwezig: Leo De Bie, Johan Dierckx (diaken), Marleen Henderickx, Marie-Jeanne Malherbe, Tatjana 

Palikuca, Dirk Van Doren, Jozefa Vangoidsenhoven, Mia Verbanck (moderator), Greet Zwysen (verslag), 

Paul Zwysen. 

Verontschuldigd: Mia Berckmans, Theo Decker. 

  
De inleidende bezinning sloot aan bij het kernthema van de avond: Verkondiging en catechese. 

We lieten ons meenemen door een commentaar van Bénédicte Lemmelijn op de parabel van de zaaier in de 

versie van de evangelist Lucas (8,5-8). Ze bekeek het verhaal vanuit twee verrassende invalshoeken en ging 

in de schoenen staan van mensen die hun beste krachten inzetten in een parochie. Je kan die bezinning 

nalezen op de website van de parochie. 

 

Verkondiging en catechese 

Ieder lid van de PR had op voorhand wat achtergrondinformatie gekregen met wat citaten en bedenkingen; 

beide begrippen kregen daarin ook duiding en toelichting.  

Verkondiging = geloofsverdieping die mensen helpt, steunt en doet groeien in hun persoonlijke 

geloofsontwikkeling.  

Catechese = geloofsvorming in functie van scharniermomenten zoals doopsel, eerste communie, vormsel, 

huwelijk. Het is een ‘initiatie’ of inwijding in het christelijk geloof én in de kerkgemeenschap. 

Vanuit die achtergrond was het eenvoudiger om een vragenlijst in te vullen (gebaseerd op die van het IPB) 

en om bedenkingen neer te schrijven. 

We overliepen samen de binnengelopen antwoorden. 

Het viel meteen op dat de parochieraadsleden nog meer verwachten van geloofsverdieping en catechese dan 

het nu het geval is en dat men er steviger zou willen op inzetten. Engagement en spirituele verdieping gaan 

hand in hand.  

 

Aan de hand van vraag 4.13 keken we eerst naar het aanbod voor volwassenen en gingen in gesprek. 

4.13 Welke initiatieven neemt onze geloofsgemeenschap buiten de homilies in verband met geloofsverdieping 

voor volwassenen? (bv. avonden, gespreksgroepen, bezinningsmoment …) 

Hoe kijk je daar tegenaan: zijn er voldoende initiatieven? Welke zijn voor herhaling vatbaar? Of wat kan er 

bijgestuurd en /of aangevuld worden? Noteer ook wat je nog graag (anders) gerealiseerd zou zien. 

- Omdat er vele mogelijkheden bestaan om aan geloofsverdieping te doen, moeten we uitzoeken wat voor 

ons/onze parochie het meest zinvol is en /of het meeste geïnteresseerden aanspreekt. Wat voor wie? 

- In het verleden waren er al verschillende initiatieven waarbij een spreker over een bepaald onderwerp 

kwam getuigen. Over het algemeen komt daar weinig volk naartoe. Mogelijk kunnen we beter aansluiten 

bij initiatieven die elders, buiten onze parochie georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld de 

vastenconferenties in Borgerhout, en er eventueel hier samen over napraten.  

- De ouders van de eerstecommunicanten krijgen ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen over 

de aangereikte catechese i.v.m. eucharistie vieren en over de betekenis van de eerste communie, om 

daarna thuis de voorbereiding met hun kind te doen.  

- Vroeger waren er regelmatig ook geloofsgesprekken met de ouders van de vormelingen.  Kan dit 

verplicht worden in de voorbereiding op het vormsel of moet dat vrijblijvend gebeuren?     

- In de parochieraad zelf kennen we al een lichte vorm van bezinning voor de leden, maar die wordt kort 

gehouden i.v.m. de verdere agenda. Er is vraag naar meer. 

- Toekomstgericht worden er nog extra mogelijkheden genoemd: een lange bezinningsdag één keer per 

jaar, enkele korte bezinningsmomenten bv. drie keer per jaar, een bespreking van de lezingen en homilie 

na de zondagsviering … 

- De vraag naar verdieping leeft bij de parochieraadsleden, maar geldt dat ook voor de andere 

parochianen? Vragen mensen inhoudelijk meer? Moet er een rondvraag komen in de kerk daaromtrent?  
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- Waar er nood is, kan elke groep in de parochie zeker in de eigen kring een bepaalde vorm van 

geloofsverdieping inbrengen.  

- Is geloofsverdieping enkel luisteren naar en praten over één of ander onderwerp, of is christelijke 

meditatie, het in stilte overwegen, zoals in onze parochie in de meditatiegroep gebeurt, ook geen 

geloofsverdieping?  

Dan pakten we de antwoorden op vraag 4.14 aan en wisselden met elkaar uit.  

4.14 Catechese als voorbereiding op de sacramenten: Vanuit welke visie vertrekt men? Is er samenwerking 

en continuïteit tussen de voorbereiding op de verschillende scharniermomenten? Wat kan er mogelijk 

bijgestuurd / aangevuld worden? Noteer ook wat je nog graag (anders) gerealiseerd zou zien. 

- We spraken ook over welke visie er schuil gaat achter de catechese in voorbereiding op de eerste 

communie en het vormsel. Vorig jaar reeds kwam deze vraag naar boven: wat willen we bereiken met de 

catechese en wat vragen de mensen?  Een sacrament van één dag of meer.  

- Maken communicanten en gevormden echt deel uit van de (onze) kerkgemeenschap? Er wordt 

opgemerkt dat de meeste kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie, niet van deze parochie 

zijn, het is vooral de scholengemeenschap waartoe ze behoren die een rol speelt.  

- Wat de vormelingen betreft moeten we eerlijk bekennen dat onze parochie niet aantrekkelijk is voor 

jongeren. Tatjana vraagt dan ook dat er ook vanuit de parochieraad meer betrokkenheid en steun zou 

komen voor de catechese.  

- We zitten in de kerk vaak in een spanningsveld: mensen met weinig achtergrond en (voor)kennis vragen 

om (initiatie)sacramenten, om rituelen op scharniermomenten in het leven. Hoe kan je hun vraag positief 

beantwoorden zonder een ‘servicekerk’ te zijn die mensen op hun wenken bedient? Hoe kan je toch naar 

diepgang streven, wetend dat ze bijna enkel op die momenten aan het kerkelijke leven deelnemen? 

De volgende keer gaan we op dat alles nog dieper in. En we pakken de drie volgende vragen ook aan.  

 

Het duidelijke en heldere verslag van 21 februari werd unaniem goedgekeurd.  

 

Rondvraag en varia 

° Paul:  

- De kerkfabriek wacht op de goedkeuring van monumentenzorg om de ramen voor de pastorie te 

bestellen. Bijkomende werken zijn de luifel boven de voordeur en de trap. De elektriciteit in heel het 

gebouw was aan vernieuwing toe. 

- Het dossier in verband met de brandbeveiliging van de kerk kan (na 4 jaar!) opgestart worden. 

° Tatjana:  

- dankt iedereen die de Brodydag tot een succes maakte. 

- meldt dat het bezoek uit Oekraïne op 11 juni mee de eucharistie (oecumenische dienst) verzorgt. 

- het vormsel heeft plaats op zaterdag 29 april om 14 uur; vormheer is Bart Paepen. 

- voorafgaand is er voor de vormelingen op 21 april een bezinning met Bart Paepen in het TPC 

° Marleen bevestigt dat de Brodydag van 26 april j.l. een succes was 

° Mia brengt verslag uit van de laatste bijeenkomst van de federatie Berchem op woensdag 22 maart – alle 

Berchemse deelnemers aan de HOBEKIWI-ontbijten in voorbereiding op de pastorale eenheid waren 

daarvoor uitgenodigd. Er waren zo’n twintig aanwezigen. Pastoor-deken Ronald Sledsens gaf aan de hand 

van slides een synthese van wat het groepswerk bij het laatste ontbijt opleverde. Ronald vroeg toen om een 

sterkte-zwakte analyse (SWOT) te maken en te bekijken wat we zoal best afbouwen en welke doelstellingen  

we willen realiseren op korte/middellange én ook op lange termijn. – De powerpoint die hij nu toonde, komt 

ten gepaste tijde ook op de website van HOBEKIWI: www.kerknet.be/organisatie/hobekiwi. 

Nog voor Pasen hoopt Ronald het pastorale team van de pastorale eenheid te kunnen samenstellen. Dat team 

zal bestaan uit twee personen per ‘deelgroep’ (liturgie en gebed, verkondiging en catechese, diaconie en 

solidariteit, financiën en materieel beheer). En wordt aangestuwd door een moderator.  

Als het dossier volledig is, gaat het naar het bisdom en krijgt de pastorale eenheid een definitieve naam. 

De huidige parochieteams worden pastorale kernteams. 

 

We ronden af rond 22 uur. Johan sluit de vergadering met een gebed. 

De volgende vergadering van de parochieraad heeft plaats op dinsdag 16 mei 2017 om 20 uur in 

Bergheem (verder nog op 27/6).  

Greet Zwysen, i.s.m. Mia Verbanck 


