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Bezinning: Pater Bert verwijst naar zijn ervaringen tijdens de viering van het Sint-
Jozeffeest van het college, die in het teken stond van barmhartigheid en waaraan werd 
deelgenomen door de kinderen van OKAN-klassen (vluchtelingen). 
Als evangelie was in die viering gekozen voor de tekst waarin Jezus het heeft over ‘Alles 
wat je gedaan hebt voor mijn broeders en zusters, dat heb je voor Mij gedaan’. 
Aansluitend daarop hoorde pater Bert enkele mooie getuigenissen van medeleerlingen 
over de opvang van de OKAN-leerlingen.  
Hij besluit met de aanbeveling ‘We moeten openstaan voor wat er op ons afkomt. Voor 
alles is er een toekomst.’ Of zoals wij zingen tijdens deze vastenperiode ‘Sta op en wees 
niet bang!’ 
 
Liturgie 
Goede Week: 

- Palmzondag wordt gevierd zoals vorig jaar. In Middelares gebeurt de palmwijding op 
zaterdagavond achteraan in de kerk, waarna er processie is in de kerk. In de 
Pinksterkerk is de wijding op zondag buiten (bij goed weer) en de kinderen nemen deel 
aan de processie. 

- De chrisma-viering in Antwerpen is dit jaar op dinsdagavond om 19 uur. 
- Op Witte Donderdag is de viering om 20 uur in de Pinksterkerk. De vormelingen zullen 

aan de voetwassing deelnemen. Bij mooi weer is er een processie buiten. 

- Goede Vrijdag vieren we in Middelares, met om 15 uur de kruisweg en om 20 uur de 
gebedsdienst met kruishulde zoals vorig jaar. 

- De Paaswake (om 21 uur in de Pinksterkerk) gaat dit jaar gepaard met de doop van een 
kindje. Het doopsel gebeurt direct na de hernieuwing van de doopbelofte. 

- Op Pasen zelf is er om 09.30 uur een viering in Middelares en om 11 uur in de 
Pinksterkerk. De klokken brengen ook dit jaar eieren. 

Op Hemelvaartsdag (5 mei) is er in Middelares eerste communie. De zaterdag nadien 
(7mei) is het vormsel-viering in de Pinksterkerk voor de beide parochies samen. 
Pinksteren (15 mei), het patroonsfeest van de Pinksterparochie, wordt door beide 
parochies samen in de Pinksterkerk gevierd. 
Op 29 mei, tijdens de Dag van het Park, wordt de Mariagrot aan de ring (Stoktsedriesen) 
ingewijd. 
 
Eerste communie 
In de Pinksterparochie hebben de kinderen de voorbije weken gewerkt rond bidden (Onze 
Vader en Weesgegroet) en de werken van barmhartigheid. 
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In Middelares werkten de kinderen rond ‘delen’ en brachten zij een uitgebreid bezoek aan 
de kerk. Ook oefenden zij reeds voor de communie en de viering. 
 
Vormsel 
Tijdens de catechesezaterdag in De Rank werkten de kinderen van beide parochies 
samen rond bidden, de bijbel, het kerkelijk jaar en armoede.  
Op 24 april hebben zij hun volgende catechesezondag. 
 
Pastorale Eenheid 
De Pastorale Eenheid  ‘Turnhout - Oud-Turnhout’ zit in fase 2 (visie op de toekomst): 
tegen 14 maart worden hierover alle teksten verwacht. In de periode 15 maart tot 11 april 
volgt dan een ruimere bespreking. De planning was dat tussen 5 en 12 mei de definitieve 
visietekst aan het bisdom zou worden overgemaakt. Maar de vrees bestaat dat die 
planning niet wordt gehaald omdat Oud-Turnhout op de rem gaat staan en meer tijd vraagt 
om over die teksten te kunnen praten. Afwachten wordt het nu wat 14 maart zal brengen. 
Samen vooruitgaan is niet gemakkelijk … 
De catechisten vragen zich af hoe in de toekomst in de Pastorale Eenheid de 
voorbereidingen op het vormsel zullen gebeuren. In de Pastorale Eenheid gaan we voor 
‘eenheid in verscheidenheid’. Dit betekent dat iedere geloofskern zijn eigen ding blijft 
doen, zolang het goed gaat en ze geen hulp van buitenaf behoeft. 
 
Ziekenzorg 
In de Goede Week krijgen alle zieken een bezoek thuis en in het rusthuis en een 
geschenk in de vorm van een plantje. Er is een vormingsnamiddag ‘Van thuiszorg naar 
woonzorg’ en op 25 mei is er een uitstap naar Scherpenheuvel gepland. 
 
Kerkraad 

- Middelares: de herstellingen aan het orgel zijn bijna klaar en in de Mariakapel is een 
nieuwe kaarsenhouder geplaatst. Er zijn nog wel problemen met de geluidsinstallatie in 
de kerk. 

- Pinksterparochie: de werken in de hal zijn klaar. 
 
Centraal Kerkbestuur 
De rekeningen van de kerkfabrieken zijn binnen en aan de stad overgemaakt. Voor het 
onderhoud van de kerkklokken en voor de aankoop van brandblusapparaten wordt 
voortaan al gewerkt met één firma. Een volgende werk is het opmaken van een inventaris 
van alle erfgoed in onze kerken en de uitwerking van een kerkbeheersplan (voor 
monumentenzorg) om de volgende jaren in aanmerking te komen voor subsidies. 
 
Parochieblad 
Ria Toelen heeft zich als nieuw lid bij de redactie voor de binnenstad aangesloten, met 
gunstig gevolg want er werden al nieuwe ideeën aangereikt. 
 
Varia 
De bisschop nodigt iedereen uit op de Maria-bedevaart: op 3 mei voor het vicariaat 
Kempen in de kerk van O.L.Vrouw van de Bloeiende Wijngaard in Wijnegem en op 17 mei 
in de kathedraal van Antwerpen. 
 
 
De volgende vergaderingen voor het PT zijn gepland op 9 mei en 22 augustus 2016. 
 


