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Bezinning: We kijken naar een animatiefilmpje: een terugblik op Kerstmis. Aansluitend 
luisteren we naar een korte tekst over ‘Alles heeft een begin’: Weet dat alles zijn uur en tijd 
heeft en dat niets kan verhaast worden. Dat geldt ook voor onze Pastorale Eenheid in 
Turnhout. 
 

Pastorale Eenheid 
De werking komt stilaan op gang. De verschillende werkgroepen hebben al vergaderd. Er 
zijn ook contacten gelegd met de Turnhoutse Raad van Kerken  en de lezingencyclus is 
gestart met een behoorlijke opkomst. De volgende lezing op dinsdag 14 februari handelt 
over onderwijs. 
Op zaterdag 18 maart wordt in Turnhout een vredestocht gehouden om de aanslagen in 
Zaventem en metro Maalbeek (Brussel) ter herdenken. De tocht vertrekt om 16 uur op het 
Kongoplein en gaat naar de Grote Markt. Ter afsluiting is er een broodmaaltijd voor alle 
deelnemers. Ook voor de kinderen zijn er activiteiten gepland. De vredestocht is bedoeld 
voor deelnemers uit heel het arrondissement Turnhout. Coördinatie stad Turnhout. 
 

Planning van de vieringen tot Pasen 
- Zat 4 februari gaan de vormelingen samen met de catechisten en de pastoor voor een 

bezoek naar de kathedraal in Antwerpen. Jan Van Rompuy leidt die dag de gebedsdienst 
in OLV Middelares. 

- Zo 5 februari (Lichtmis): kinderzegen in de Pinksterkerk voor alle kinderen die in 2016 in 
de parochie gedoopt werden. Dirk Godecharle verzorgt de homilie. 

- 1 maart (Aswoensdag): om 9 uur eucharistie en asoplegging in OLV Middelares en om 
18.15 uur eucharistie met verbranding oude palmtakken en asoplegging in de 
Pinksterkerk. De vormelingen zijn uitgenodigd op deze viering en Jan verzorgt de homilie. 

- 4 en 5 maart: Dirk verzorgt de homilie in de 3 kerken. 
- Zo 12 maart: samenkomst Jonge Pinksterkerk 
- 18 maart (Vormseldag): in OLV Middelares om 17 uur viering met de vormelingen 
- 25 en 26 maart (Broederlijk Delen): Jan verzorgt de homilie in de 3 kerken. 
- 8 en 9 april (Palmzondag): zoals elk jaar 
- Witte Donderdag 13 april: om 20 uur plechtige eucharistieviering en voetwassing met de 

vormelingen in OLV Middelares 
- Goede Vrijdag 14 april: om 15 uur kruisweg in het Begijnhof en om 20 uur gebedsviering in 

OLV Middelares. 
- 15 april: Paaswake om 21 uur in de Pinksterkerk met vormelingen 
- Zo 16 april (Pasen): om 9.30 uur plechtige paasviering in OLV Middelares met pater Sooi 

en in het Begijnhof met pater Bert; om 11 uur in de Pinksterkerk met pater Bert. 
 

Ziekenzorg 
Aan het jaarlijkse kerstfeest - met optreden van Karel Stoops ‘Kerstmis vroeger en nu’ - 
namen 80 mensen deel. Een zeer geslaagde combinatie. Na afloop werd voorgesteld in de 
toekomst al om 11 uur in plaats van om 14 uur met het feest te beginnen. 



Vormsel 
De eerstvolgende activiteit is het bezoek aan de kathedraal van Antwerpen op 4 februari. De 
catechisten vergaderen op 28 februari om hun volgende activiteiten (o.a. de Goede Week en 
de vormselviering) verder voor te bereiden. 
 

Misdienaars 
Op 23 februari heeft in Antwerpen een topoverleg plaats voor de begeleiders tijdens de 
landelijke misdienarendag in Scherpenheuvel. 
 

Eerste communie 
- In de Pinksterkerk had in januari de volgende catechesezondag plaats. Om de ouders wat 

meer te betrekken werd een half uurtje catechese voor hen ingebouwd. Maar ook nu zijn 
velen nadien weer snel weg. Slechts 5 bleven er voor de eucharistieviering. Het positieve 
is alvast dat de kinderen zeer goed meewerken. 

- In OLV Middelares zijn er 22 kandidaten voor de eerste communie. Daar zijn ze al 
tweemaal bijeengekomen: naamopgave en een activiteit over delen. De opkomst van de 
ouders viel volgens de catechisten wel mee. 

 

Pinksterkoor 
-  Tijdens de vasten en de Goede Week wil het koor één of meer koralen van Bach zingen.     
Volgens Jo is het wel moeilijk om hiervan goede vertalingen te vinden. 
Het Pinksterkoor vindt ook maar moeilijk nieuwe stemmen. 
-   In OLV Middelares merkt René op dat de muziek in Zingt Jubilate zich maar moeilijk 
leent om te begeleiden met de gitaar. 
 

Kerkraden 
-  In OLV Middelares verliep de opbouw van de kerststal wat moeilijk, de afbraak 
daarentegen ging veel vlotter.  
Blijkbaar blijft het moeilijk om met de orthodoxen over geldzaken te onderhandelen i.v.m. het 
verbruik van gas en elektriciteit. 
De besturen van de kerkraden moeten opnieuw worden samengesteld.  
 -  In de Pinksterkerk geeft de voorzitter zijn ontslag en moet men op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Volgende vergadering is er op 20 februari. 
 

Feestcomité 
In de Pinksterparochie hebben zich ditmaal 118 mensen ingeschreven voor de 
Nieuwjaarsbrunch. Volgende activiteiten zijn de parochiewandeling en het Torenfeest (beide 
in voorbereiding). 
 

Parochieblad 
De planning voor volgende weken staat op punt. Een nieuw initiatief is dat de vierde pagina 
voortaan zoveel mogelijk met teksten van mensen uit onze gemeenschap zal ingevuld 
worden. 
 

Website Turnhout-West 
Jan heeft een concept uitgewerkt en de website is al operatief met informatie over alle 
geledingen in onze beide parochies. Ook reportages en fotoverslagen zijn welkom.  
De leden van het PT kregen al een eerste voorstelling van de website en toonden zich zeer 
tevreden over het resultaat.  
Bezoek de website zelf via www.parochiesturnhoutwest.be 
 

 
 
 



Centraal Kerkbestuur Turnhout 
Het lastenboek voor de vier monumenten (kerken) moet worden opgesteld om de nodige 
subsidies te kunnen aanvragen. Het gaat om de kerken van het H. Hart, Sint-Antonius, Sint-
Pieter en OLV Middelares. 
 

Varia 
Op 3 maart is het Wereldgebedsdag en dan wordt om 19.30 uur in de protestantse kerk aan 
de Gierlesteenweg een oecumenische gebedsdienst gehouden. Thema ‘Eerlijk !?’  
Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 

Te doen 
-  René zorgt ervoor dat de nieuwe versie van het Onze Vader op één aangepast velletje 
papier wordt gebracht, zodat het nadien vast kan worden aangebracht in de liederenboeken. 
-  De oude liederenboeken in de Pinksterkerk mogen verwijderd worden uit de kastjes, zodat 
er plaats vrijkomt om in de toekomst de huidige boeken te bewaren.  
Draag ook zorg voor de boeken want ze zijn nogal kwetsbaar: komen los bij het vallen. Een 
groot deel van de boeken had al een restauratie nodig. 
 
 
 

De data van de volgende vergaderingen:  27 maart en 8 juni 
 


