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   Verslag PT Pinksterkerk - OLV Middelares 21.08.2017  
 
 
Aanwezig: Paul Levrie, Bert Rosseels SJ, Dirk Godecharle, Jan Van 

Rompuy, Mieke De Maeseneir, Martha Remeysen, Liliane Eykens, Dirk Vermeiren, René Sneyers, 
Peter De Backker, Jo Suykerbuyk en Ward Dillen 
Verontschuldigd: Annemie Hannes, Patricia Vandenhout en Pascale Appels 
Verslaggever: Ward Dillen 
 
Bezinning: wat betekent ‘Een levende geloofsgemeenschap’. 
 
Pastorale eenheid (PE) 
- De PE gaat het nieuwe (tweede) werkjaar in met een eigen website (www.peclaravanassisi.be). 

Het is een helder en overzichtelijk werkinstrument geworden, mooi en functioneel uitgewerkt 
door Jan Van Rompuy. De bezoeker vindt er alle info over onze kerkgemeenschap Turnhout en 
Oud-Turnhout. De site bevat ook een kalender met alle info over aankomende activiteiten. De 
bezoeker kan zich bovendien inschrijven op een maandelijkse nieuwsbrief. 

- De Emmaüsparochie krijgt n.a.v. de pensionering van Gille Cuyvers een nieuwe aanpak: pater 
Vincent Mutebi zal er voorgaan in de eucharistievieringen, diaken Charel Verhoeven zal de 
doopsels toedienen en in huwelijksvieringen voorgaan, en enkele vertrouwde mensen zullen 
voorgaan in gebedsdiensten en uitvaarten. Op zondag 3 sept. om 10.30 u. is er in de Sint-
Franciscuskerk in Schorvoort een dankviering. 

- Op donderdag 28 september om 19.30 u. wordt in de protestantse kerk, Gierlesteenweg, een 
Vredeswake gehouden op initiatief van de Raad van Kerken van de Noorderkempen (RKNK). 

- De lezingencyclus ‘Christen-zijn in de 21ste eeuw’ in het HIVSET gaat verder met op maandag 
25 september om 19.30 u. professor Bénédicte Lemmelijn (KUL), die spreekt over De Bijbel 
serieus nemen zonder hem letterlijk te lezen. 

- Op zondag 29 oktober om 11.00 u. wordt de verjaardag van de PE gevierd met een 
eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk. Bedoeling is om één keer per jaar allemaal samen te 
komen om eucharistie te vieren in onze zondagskerk. Op die zondag is er nergens anders in 
onze PE een viering (wenselijk). 

 
50 jaar Pinksterparochie 
Volgend jaar bestaat de Pinksterparochie 50 jaar. De parochiegemeenschap zal dat op een 
bescheiden manier vieren door de klassieke feesten (zoals de nieuwjaarsbrunch en het 
Torenfeest) iets meer allure te geven. 
 
Planning vieringen 
- Nieuw is dat de herdenking van de overledenen in onze beide parochies voortaan in hetzelfde 

weekeinde wordt gehouden, namelijk het eerste weekeinde van de maand. 
- Op 17 september gaat in de H.Kruiskerk in het begijnhof de processie uit (in de kerk vanwege 

de wegenwerken). Op zaterdag is er zoals iedere week een eucharistieviering in de OLV 
Middelareskerk, maar op zondag is er dan geen misviering in de Pinksterkerk. 

- De laatste zondag van september is Mediazondag en verzorgt Jan de homilie in beide kerken. 
- Weekeinde 14-15 oktober: Missiezondag, Dirk verzorgt de homilie in beide kerken. 
- Zaterdag 28 oktober wel gebedsdienst in OLV Middelares, maar zondag geen misviering in de 

Pinksterkerk (wel gezamenlijke viering in Sint-Pieter, voorgegaan door vicaris Selderslaghs). 
- Dinsdag 31 oktober worden n.a.v. Allerheiligen-Allerzielen de overledenen van het voorbije jaar 

om 18.00 u. herdacht in de OLV Middelareskerk; op woensdag 1 november om 11 uur gebeurt 
dat in de Pinksterkerk. 



  

VERSLAG PT 21 AUGUSTUS 2017 2 

 

- Op zondag 12 november start de vormselcatechese  met aansluitend eucharistieviering om 
11.00 u. in de Pinksterkerk. 

- Op zondag 26 november: misdienaarszondag en start EC in de Pinksterkerk.  
- In het weekeinde van 2-3 december begint de Advent. 
- Op zaterdag 9 december om 17.00 u.: naamopgave van de vormelingen in OLV Middelares. 
- Weekeinde 16-17 december: Welzijnszorg, Jan verzorgt de homilie in beide kerken. 
- Weekeinde 23-24 december: 4de zondag van de Advent, Dirk verzorgt de homilie in beide 

kerken. Die avond om 17.00 u. kerstavondviering in OLV Middelares.  
- Maandag 25 december om 9.30 u. kerstviering in de Begijnhofkerk en om 11.00 u. de 

kinderkerstviering in de pinksterkerk. 
- Weekeinde 6-7 januari: Driekoningen, Sterzingen voor de vormelingen in beide kerken. 
 
Planning werkgroepen 
- Vormsel: Op 5 oktober bereiden de catechisten de ouderavond voor die op donderdag 26 

oktober om 20.00 u. plaats heeft in het ontmoetingscentrum van de Pinksterkerk. Het 
catechesejaar start op zondag 12 november om 08.30 u. in het ontmoetingscentrum van de 
Pinksterkerk. Zaterdag 12 mei om 11.00 u. vormsel in de Pinksterkerk. Alle basisscholen 
krijgen een brief om aan de kinderen te bezorgen voor de inschrijvingen, maar inschrijven kan 
ook via de website van Turnhout-West en de PE. 

- Kerkraad: geen extra nieuws in beide parochies. 
- Ziekenzorg: Op 30 augustus is een ontspanningsnamiddag gepland. De wandelingen in juli en 

augustus hadden niet het gewenste succes: weinig deelnemers en de afstand werd als te zwaar 
beschouwd. 

- Parochieblad: De planning voor de volgende maanden is klaar. Redactie is blij met de positieve 
reacties die ze krijgt op de verschenen hoofdartikels. 

- Koor: De vakantieperiode werd goed ingevuld. Het koor werkt rustig verder en de koorleider 
zoekt naar nieuwe acclamaties voor de volgende maanden. 

- Eerste communie: De planning voor het volgende werkjaar werd al tijdens de vorige 
vergadering meegedeeld. 

- Jonge Pinksterkerk: De werking start op vrijdag 25 augustus met een blij weerzien. Ook de 
gevormde kinderen van OLV Middelares krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de 
activiteiten. 

- Feestcomité Pinksterkerk: Het voorbije Torenfeest werd met een klein overschot afgesloten. 
Programma voor volgend jaar: Nieuwjaarsbrunch op 21 januari,  parochiewandeling op 2 april, 
receptie eerste communie op 22 april, receptie vormsel op zaterdag 12 mei, Torenfeest op 24 
juni. Alle vieringen krijgen n.a.v. 50 jaar Pinksterparochie een wat feestelijkere invulling. 

- Parochiefeest Middelares: Dit jaar wordt het programma wat ingekort en is er slechts 2 dagen 
feest (wegens tekort aan hulpvaardige handen op zondag). Op vrijdagavond is de traditionele 
kwisavond en op zaterdag zijn er smoutebollen. Het eetmaal op zondag valt derhalve weg. 

- Centraal Kerkbestuur: De jaarrekeningen van de kerkraden zijn door het stadsbestuur 
goedgekeurd. Gewerkt wordt aan de inventarisatie van de voorwerpen in onze kerken. 

 
Varia 
De bestratingswerken in het Begijnhof vorderen traag, maar verlopen volgens planning. 
 
Data volgende PT-vergaderingen: do 12/10 – di 9/1/2018 – ma 12/3 – do 7/6 
telkens in het parochiecentrum van OLV Middelares aan de Gildenstraat.  


