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Bezinning: Pater Bert leest een Nederlandse vertaling van de Pinksterhymne ‘Veni
Sancte Spiritus’

Evaluatie voorbije werkjaar
Koor: Werkt naar best vermogen. Voor de repetities van vrijdagavond komen er maar
weinig zangers opdagen, waardoor het aanleren van nieuwe gezangen moeilijker wordt.
Voor de rest is koorleider Jo zeer tevreden. Hij wenst de catecheseploegen van de eerste
communie en het vormsel proficiat met hun werking.
Hij vestigt ook de aandacht op het colloquium liturgische muziek dat van 17 tot 19
augustus 2016 gehouden wordt in La Foresta, Kloosterweg in Blanden (Vaalbeek).
Eerste Communie Pinksterkerk: Viering is bijzonder goed verlopen hoewel de
catechesezondagen soms een nogal chaotische verloop kenden. De catechisten komen
op 16 juni samen voor een evaluatie van het voorbije werkjaar. Goed nieuws is alvast dat
de moeder, die dit jaar mee de muziek verzorgde, zich al bereid heeft verklaard ook
volgend jaar van de partij te zijn. De eerste communie is in 2017 op zondag 7 mei.
Pinksteruitstap: Voor de jaarlijkse parochiewandeling (dit jaar in Tongeren) hebben zich
60 mensen (een volle autocar) ingeschreven.
Torenfeest: De uitnodigingen voor dit jaarlijks evenement zijn klaar. Het feestcomité zoekt
nog wel sponsors en vrijwilligers om lotjes te verkopen.
Koffiemoment: Het feestcomité moet de planning nog opmaken vanaf juni tot eind van
het jaar. Vrijwilligers zijn nog altijd welkom om een handje toe te steken vóór of na het
koffiemoment.
Jongerenwerking: Onder leiding van Bert Schellekens wordt op 29 mei in de Pinksterkerk
gestart met een werking voor jongeren. Doelgroep zijn de kinderen die zich in onze beide
parochies voorbereiden op het vormsel of die hun vormsel al gedaan hebben.
Eerste Communie OLV Middelares: Alles zeer goed verlopen ondanks de nogal drukke
groep kinderen. Evaluatie van werkjaar gebeurt een van de volgende weken.
Vormsel (beide parochies samen): Iedereen hield een positief gevoel over aan de
vormselviering. Alles verliep vlot naar wens en de reacties achteraf waren zeer positief.
Ook de vormheer liet al weten dat hij het een goede viering vond.

Liturgie: Over de vieringen van de Goede Week zijn de reacties overwegend positief.
De Paaswake en de beide paasvieringen waren zeer goed.
De kruisweg op Goede Vrijdag wordt als zeer mooi en zinvol ervaren. Voor de
avondviering die dag komt er wel heel weinig volk opdagen. Voorgesteld wordt om
voortaan die avond het koor en het volk één grote kring te laten vormen rond het altaar.
Ook op Witte Donderdag worden er zonder de vormelingen en het koor maar weinig
deelnemers aan de viering geteld.
Wat opvalt tijdens de diensten van de eerste communie en het vormsel: sommige ouders
weten of begrijpen helemaal niet meer wat er gebeurt tijdens deze vieringen.
Het patroonsfeest van de Pinksterparochie vieren we op Pinksterzondag om 11 uur in de
Pinksterkerk.
Het patroonsfeest van OLV Middelares vieren we op maandag 15 augustus om 9.30 uur in
deze kerk. De zaterdag vooraf is er in de Middelareskerk op het normale uur een
eucharistieviering en op zondag om 11 uur in de Pinksterkerk.
Kerkraden:
Pinksterparochie: Het plafond van de inkomhal van de kerk is geschilderd en heeft nieuwe
verlichting gekregen. De afrekening voor het jaar 2016 is in orde en het budget voor 2017
is overgemaakt aan het stadsbestuur.
OLV Middelares: De orgelpijpen zijn gerestaureerd. Ludo Goossens is aangetrokken als
nieuwe penningmeester.
Ziekenzorg (beide parochies samen): Alles verloopt heel vlot en op de koffie zijn er
telkens 50 tot 60 mensen aanwezig. Voor de uitstap naar Scherpenheuvel zijn 48 mensen
ingeschreven. In de paasperiode werden aan de zieken thuis bloemen bezorgd. Ook de
mantelzorgers worden niet vergeten; tijdens een speciale dag in juni krijgen zij een attentie
in de vorm van een mooie kaart. Op 8 juni om 14 uur is er een conferentie ‘Van thuiszorg
naar woonzorg’.
Parochieblad: De redactieploeg probeert om alle parochies van de binnenstad nauw bij
de werking te betrekken door een medewerker aan te trekken. Dat goed gaat; enkel de
parochie van het H. Hart blijft wat achter. Een probleem is nog dat in sommige parochies
de teksten te laat worden binnengebracht. Die teksten moeten minimum twee weken voor
de verschijningsdatum op de redactie toekomen.

Centraal Kerkbestuur
Er zijn gezamenlijke onderhoudscontracten opgemaakt voor de uurwerken, klokken en
brandblusapparaten in alle Turnhoutse kerken.
Ervaring leert dat het tegenwoordig moeilijk is om in iedere parochie 5 geschikte mensen
te vinden om lid te zijn van de kerkraad. Al mag dat niet direct tot problemen leiden, want
volgens de wet kan iemand afgevaardigde zijn van twee parochies.

Pastorale Eenheid
De voorbereidingsfase van de Pastorale Eenheid Turnhout - Oud-Turnhout (PE) zit op
schema. Dinsdagavond 10 mei komen de geïnteresseerden van alle parochies
(denkgroep) samen om zich te beraden over de voorstellen van de stuurgroep. Op 12 juni
hoopt de stuurgroep het volledige dossier bij het bisdom te kunnen inleveren, zodat naar
verwachting de nieuwe Pastorale Eenheid in september kan gedecreteerd worden.
De denkgroep zal zich onder meer buigen over de visieteksten van de 5 werkgroepen
(Verkondiging en catechese, Liturgie en gebed, Financieel en materieel beheer, Diaconie
en solidariteit, Gemeenschapsopbouw en communicatie), over de naam van de nieuwe PE
(voorstellen zijn o.a. ,,Clara’’ of ,,Jona’’), over de toekomstige zondagskerk (keuze van de

stuurgroep viel op Sint-Pieter). De stuurgroep stelt ook al de kandidaten (8 leden) voor die
het team van de PE gaan vormen. De beslissing over de invulling van die teamleden ligt
evenwel bij het bisdom.
Een ander element dat dinsdag aan bod komt, is de politiek van het bisdom in verband
met de priesters in de PE. Zo overweegt het bisdom om drie priesters van de Spiritijnen
(Congregatie van de H. Geest) naar Turnhout te sturen. De vraag is nog wat de relatie van
het team van de PE met deze priesters zal zijn. En hoe de verschillende geloofskernen
zich daarmee gaan verhouden. De grote bekommernis in die gemeenschappen is immers
het behoud van hun eigenheid. Streefdoel is ‘eenheid vormen in verscheidenheid’.
Hoe moet het nu verder? Op heel korte termijn zal er nauwelijks iets veranderen. Al vrezen
sommigen wel voor veranderingen die door het bisdom worden opgelegd. Maar opgemerkt
wordt dat die veranderingen zullen moeten groeien vanuit de PE zelf. Daarom is het nuttig
dat in elke werkgroep van de PE onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigd is. Dat
geldt trouwens voor elke geloofskern.
Niet te onderschatten voor onze eigen geloofskern is de aanwezigheid van pater Bert.
Hij is bereid om ons verhaal nog een tijdje verder te zetten en benadrukt dat het voorbije
werkingsjaar mooi is geweest, waarbij de twee parochies weer wat dichter naar elkaar zijn
toegegroeid.
Voor volgend jaar ziet hij niet veel veranderen. Hij vraagt om vooral hoopvol te zijn en,
samen met de andere geloofskernen, de weg naar de toekomst verder te gaan zonder te
bruuskeren. We kennen onze moeilijkheden, maar ook onze mogelijkheden.
Tot slot bedankt en feliciteert hij iedereen voor zijn/haar inzet.
Varia
Vanuit de Werkgroep Kerkenplan komt de vraag om binnen de parochieteams na te
denken over de functies van hun kerkgebouw in de nabije toekomst. Wil je het gebouw
enkel behouden voor de eredienst of ook voor andere activiteiten openstellen, of overweeg
je zelfs na verloop van tijd de sluiting?
Het team stelt voor dat de Pinksterkerk zoals vandaag enkel voor de erediensten wordt
behouden, terwijl de kerk van OLV Middelares blijft dienen voor de erediensten van de
parochie en van de Roemeense Orthodoxen.

De volgende vergadering voor het PT is gepland op 22 augustus 2016.

