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Bezinning: We luisteren naar het verhaal uit Genesis (18, 1-15), waarin Abraham aan zijn tent het
bezoek krijgt van drie mannen en zijn vrouw Sara te horen krijgt dat zij over een jaar een zoon zal
krijgen.
We vinden er 2 thema’s in terug: enerzijds vakantie (rustig voor de tent zitten, nieuwe dingen
ontdekken) en anderzijds dat voor God niets onmogelijk is (Sara kan niet geloven dat zij op haar
oude dag nog een zoon zal baren). Voor ons mensen lijken vele dingen onmogelijk, maar in feite
ligt alles in de handen van God.
Pastorale Eenheid (PE)
We naderen stilaan het einde van het eerste werkjaar en kunnen volgens Dirk Godecharle met een
,,gematigd positief gevoel’’ terugblikken.
Het verloop van de lezingenreeks wordt alvast als zeer positief ervaren, met een grote variëteit in
de onderwerpen en ook in publiek. Het gemiddeld aantal toehoorders draaide rond de 70.
Voor de oecumenische samenwerking werden dit jaar de eerste stappen gezet.
Volgend jaar wil de PE zich meer focussen op de persoon van Clara van Assisi, naar wie de
pastorale eenheid is genoemd.
Vanaf september komt er een nieuwe regeling voor de weekendvieringen in de PE. Voor onze
geloofskern verandert er voorlopig niets.
Op zaterdag 29 oktober heeft voor onze PE een gezamenlijke viering plaats in de Sint-Pieterskerk.

- Verkondiging en catechese: in de diverse parochies wordt goed werk geleverd en zijn al stappen
gezet om dat ook volgend werkjaar verder te doen.

- Diaconie en solidariteit: er zijn tot nog toe twee ontmoetingsavonden geweest, maar er werd nog
geen echte werkgroep samengesteld.

- Financieel en materieel beheer: de PE streeft naar een grotere eenvormigheid en probeert er
ook meer structuur in te brengen.

- Communicatie: een handige adressenlijst is opgesteld; een overzichtelijke website werd
uitgewerkt (minpunt: hier ontbreekt nog wel de Emmaüsparochie); voor het parochieblad groeit
de samenwerking tussen de drie edities stilaan.
- Samenwerking met andere geloofskernen: met de gevangenis en het ziekenhuis zijn er al goede
contacten gegroeid; helaas is er tot nog toe maar weinig reactie vanuit de scholen.
Torenfeest Pinksterkerk
Alles is klaar om er op zondag 25 juni weerom een groot familiefeest van de maken. Het
feestcomité heeft gezorgd voor een grotere tent, zodat alles in dezelfde locatie kan gebeuren. Voor
het middageten is teruggegrepen naar de frietkot-formule met een keuze uit stoofvlees, een
vispannetje of een vegetarisch alternatief. Verder zijn er de traditionele activiteiten als kindergrime,
ballonwedstrijd, viskraam, springkastelen en tombola. Op initiatief van de Jonge Pinksterkerk is er
ook een zoektocht voor de jongeren.
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Evaluatie voorbije werkjaar en planning
Kerkraad:
- Pinksterkerk: De raad vergadert in een nieuwe samenstelling met Erwin Peeters als voorzitter
ter vervanging van René Vandenhoudt, die zal voorgedragen worden als erevoorzitter. Er is een
veiligheidsprobleem met de ladder (roest) van de kerktoren. De parochie zoekt vrijwilligers voor
de zorg voor de planten in de kerk.
- OLV Middelares: Er is maar weinig overleg mogelijk met de Roemenen, die zonder veel
afspraken eigen initiatieven nemen (bijvoorbeeld het leggen van matten en een loper). De raad
betreurt ook dat er voor de nieuwe opstelling van het altaar geen overleg is geweest. Vraag van
de pastoor: kan de kerkraad zorgen voor een nieuw altaar?
Ziekenzorg:
Het voorbije werkjaar is prima verlopen en de bedevaart naar Lommel werd zeer gewaardeerd
door de deelnemers. In de maand juli plant Ziekenzorg nog een wandeling.
Misdienaars:
Enkele misdienaars zijn weggevallen, maar hun plaats is intussen met voldoening ingenomen door
nieuwe leden.
Parochieblad:
De redactie stelt vast dat het gebruik van de interview-stijl voor de artikels van de eerste pagina
zeer gunstig wordt onthaald en wil dat daarom graag zoveel mogelijk zo houden. Ook zijn de
artikels die verschijnen in de rubriek ,,Geloof in gesprek’’ een verrijking voor onze uitgave.
Vormsel:
Alle 50 kinderen zijn gevormd, ook al was het nog even spannend omdat één kind maar net op tijd
kwam opdagen voor de dienst. Er was heel wat volk aanwezig tijdens de plechtigheid, zodanig dat
een aantal mensen dienden recht te staan.
De vormheer bleek wat zenuwachtig omdat hij vreesde niet op tijd klaar te zijn - hij moest nadien
nog elders kinderen gaan vormen - maar uiteindelijk deed hij het zeer goed naar de kinderen toe.
Data volgend werkjaar: oudercontact op 26.10.2017 om 20 u. in Pinksterkerk, startdag op
9.12.2017 om 9 u. in de Gilden en naamopgave om 17 u. in OLVrouw Middelares.
Sterzingen op 6 en 7 januari 2018, bezoek aan abdij Tongerlo op 3.02.2018, Aswoensdag op
14.02.2018 om 18.15 u., catechesezondagen op 12.11/3.03/29.04, vormelingendag in Lier op
24.03.2018, Witte Donderdag op 29.03.2018 om 20 u., Paaswake op 31.03.2018 om 21 u.,
repetitie vormsel op 11.05.2018 om 17.30 u., Vormsel op 12.05.2018 om 11 u. in Pinksterkerk,
terugkomdag op zondag 24.06.2018 tijdens Torenfeest.
Eerste communie:

- Pinksterkerk: De catechisten ervaren steeds opnieuw dat het moeilijk is de ouders bij dit
gebeuren te betrekken. Zij zetten hun kinderen aan het centrum af en vertrekken dan. Daarom
hebben ze besloten om volgend jaar de catechesezondagen niet om 10.30 u. maar om 11.00 u.
te starten, in de hoop dat de ouders dan wel mee in de kerk zullen gaan. Volgend jaar zal
hetzelfde catecheseteam aan het werk gaan. Op de werking en de viering van het voorbije
werkjaar blikken de catechisten zeer tevreden terug.
- Planning voor volgend jaar in de Pinksterparochie: ouderavond: 10.10.2017 om 20.00 u.,
startzondag: 26 november om 10.30 uur, Advent met de nevendienst: 03.12/10.12/17.12/24.12
en kerstviering 25.12, catechesezondagen: 14 januari, 4 februari, 11 maart, Palmzondag 25
maart telkens om 11.00 u., bijwonen Paasviering op 01.04 om 11.00 u., doornemen hele viering:
15.04 om 11.00 u., generale repetitie: 18.04 van 14.00 tot 16.00, Eerste Communieviering op
22.04 om 11.00 u.
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- OLVrouw Middelares: Ook hier is alles zeer goed verlopen. In de groep kinderen heerste een
goeie sfeer en de ouders toonden zich zeer tevreden over de communieviering.
Feestcomité:
Zowel in de Pinksterkerk als in OLVrouw Middelares hebben ze al een planning klaar voor volgend
werkjaar. Zij starten ook met dezelfde werkgroep.
Liturgie:
Alle vieringen in het voorbije jaar zijn zeer goed verlopen. Zeer positief is het nieuwe initiatief van
de Jonge Pinksterkerk. Er zit duidelijk dynamiek in en het geniet interesse van de jongeren.
Jonge Pinksterkerk
Het kernteam heeft al een programma uitgewerkt voor volgend werkjaar. Zij beginnen het jaar met
een blij weerzien in de maand augustus. Verder is de werking opgebouwd rond volgende thema’s:
samen onderweg, afscheid nemen, wensen aan mensen, kerstviering, er groeit iets nieuw (milieu),
lijden en verrijzenis, Goede Vrijdagtocht, bidden en tenslotte het parochiefeest.
Centraal Kerkbestuur
De Vlaamse overheid wil dat in alle gemeenten een inventarisatie wordt opgemaakt van de inhoud
van de kerken. Op 27 juni heeft ter voorbereiding daarvan een opleiding plaats in de voormalige
kazerne Blairon.
Vijf kerken in Turnhout moeten een beheersplan opstellen. Het gaat om de Sint-Antoniuskerk,
OLVrouw Middelares, Sint-Pieter, H.Hart en H.Kruiskerk op het Begijnhof (OCMW). De uitwerking
daarvan zal gecentraliseerd gebeuren via het Centraal Kerkbestuur.
Vakantieregeling pater Bert
In de maand juli zal pater Bert drie zondagen afwezig zijn: 16, 23 en 30 juli. Op die dagen worden
er gebeds- en communievieringen gehouden in onze beide kerken, waarbij Jan Van Rompuy in
OLV Middelares en Dirk Godecharle in de Pinksterkerk zullen voorgaan. Voor de diensten in de
Begijnhofkerk spreken Jan en Dirk onderling een regeling af.
Data vergaderingen PT in volgend werkjaar
maandag 21 augustus 2017
donderdag 12 oktober 2017
dinsdag 9 januari 2018
maandag 12 maart 2018
donderdag 7 juni 2018

-

Varia
Wegens de ingrijpende werken (riolering en bestrating) in het Begijnhof zal er op kerstavond in het
domein dit jaar geen kerstverlichting zijn. Ook de jaarlijkse processie zal ditmaal niet kunnen
uitgaan. Wel zal er een plechtige eucharistieviering met rondgang en zegening in de kerk zelf zijn.
Dank
Pater Bert dankt de teamleden en alle andere vrijwilligers in beide parochies van harte voor hun
inzet tijdens het voorbije werkjaar. Hij is bovendien bijzonder verheugd te kunnen vaststellen dat
alle werkgroepen al zijn gestart met hun planning voor het nieuwe jaar.
IEDEREEN EEN WELDOENDE VAKANTIETIJD GEWENST !
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