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Aanwezig: Paul Levrie, Bert Rosseels SJ, Jan Van Rompuy, Mieke De Maeseneir, Jo Suykerbuyk, 
Martha Remeysen, Liliane Eykens, Patricia Vandenhout, Annemie Hannes, René Sneyers, Peter 
Debackker en Ward Dillen 
Verontschuldigd: Dirk Godecharle, Pascale Appels en Dirk Vermeiren 
Verslaggever: Ward Dillen 
 
Bezinning: Pater Bert wijst ons op de symboliek van onze paaskaars voor 2017 ‘wij zijn geen 
dolers, maar pelgrims’, mensen onderweg naar het licht van de Verrijzenis ! 
 
Pastorale eenheid 
De lezing op 14 maart door Marc Desmet SJ over Euthanasie, waarom niet?’ was een 
overweldigend succes: reeds meer dan een week op voorhand was de zaal volzet (180 
aanwezigen). De avond was ook inhoudelijk heel goed en wordt wellicht in het najaar herhaald. 
Volgende lezing is op 24 april door prof. Wim Lemmens en prof. Johan Verstraeten Genade, 
barmhartigheid en naastenliefde in een wereld van verplichte solidariteit. 
De Vredeswandeling op 18 maart was een succes: ondanks het regenweer was er een mooie 
opkomst. Er groeit een platform voor samenwerking tussen verschillende religies en 
levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, moslims, vrijzinnigen…). PE wil daar voluit aan 
meewerken. 
Op 29 maart heeft in het HIVSET, op initiatief van de werkgroep Diaconie en Solidariteit, een 
ontmoetingsavond plaats voor al wie dienstbaar is aan mens en milieu. Bedoeling: van elkaar leren 
en elkaar bemoedigen. 
Op 15 april is er Light a Candle aan de Sint-Pieterskerk. 
In het najaar 2017 plant de PE een voorstelling van Praten met Clara, een theatermonoloog door 
Tinne Ruysschaert over Clara van Assisi (kerk van Zwaneven?). 
Op zondagavond 10 december 2017 wordt en activiteit gepland in het kader van 
Wereldlichtjesdag (herdenking van overleden kinderen), liefst gedragen door de verschillende 
religies en levensbeschouwingen. 
 
Het pensioen van Gille Cuyvers gaat in met het nieuwe werkjaar (september 2017). Er zijn dan nog 
drie aangestelde priesters voor de parochies van de PE. Dit zal leiden tot een herschikking van de 
(weekend)vieringen. Voorlopig heeft dit weinig gevolgen voor onze geloofskern Middelares-
Pinksterkerk. 
Constatering: zeer ruim aanbod aan vieringen in de Goede Week, zodat het zelfs onmogelijk was 
ze op één folder samen te brengen. Naar volgend jaar nadenken over een versobering? 
 
Onder voorbehoud: Naar aanleiding van het feest van de Wereldkerk op 29 oktober 2017 zal er 
een gezamenlijke viering zijn voor heel onze PE om 11 uur in de Sint-Pieterskerk, voorgegaan 
door bisschop Bonny. Aansluitend zijn er multiculturele versnaperingen en optredens tot 16 uur. 
 
De regeling van de vormselvieringen 2018 is doorgegeven aan het bisdom. Voor onze 
geloofskern Middelares-Pinksterkerk is het vormsel op zaterdag 12 mei om 11 uur in de 
Pinksterkerk. 
Jan Van Rompuy is begonnen met de uitwerking van een website voor de PE. Deze website zal 
gekoppeld worden aan die van Kerknet. 
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Planning vieringen 
- 8 en 9 april: viering Palmzondag met processie. 
- Witte Donderdag 13 april om 20 u. viering met de vormelingen in OLV Middelares. Er is een 

voorstel om het altaar naar beneden te halen en de stoelen voor de gelovigen en het koor er in 
een kring rond te plaatsen. 

- Goede Vrijdag 14 april om 15 u. kruisweg in het Begijnhof en om 20 u. gebedsviering in OLV 
Middelares.  

- Paaswake op 15 april om 21 u. in de Pinksterkerk met de vormelingen. Doopsel van drie 
kinderen van een Surinaamse familie en eucharistieviering met hun Eerste communie. 

- Paasviering op 16 april om 9.30 u. in OLV Middelares met pater Sooi en in het Begijnhof met 
pater Bert. In de Pinksterkerk is de viering om 11 uur, daarna eieren rapen. 

- 7 mei om 11 u. Eerste communie in de Pinksterkerk. 
- 14 mei: herdenking van de overledenen en gedachtenis van Nadja / samenkomst jonge 

Pinksterkerk. 
- Zaterdag 20 mei om 13 u. Eerste communie MPI in de Pinksterkerk. 
- Donderdag 25 mei om 9.30 u. Eerste communie in OLV Middelares. 
- Zaterdag 27 mei om 9.30 u. Vormselviering in OLV Middelares. 
- Zaterdag 3 juni om 11 u. Vormsel MPI in de Pinksterkerk. 
- Zondag 4 juni om 11 u. Pinksterviering voor beide parochies in de Pinksterkerk. 
- Zondag 25 juni om 11 u. viering met aansluitend Torenfeest in Pinksterparochie. 

Aandacht:Aandacht:Aandacht:Aandacht:    vanafvanafvanafvanaf    septemberseptemberseptemberseptember    herdenkingherdenkingherdenkingherdenking    vanvanvanvan    dededede    overledenenoverledenenoverledenenoverledenen    eersteeersteeersteeerste    weekendweekendweekendweekend    inininin    OLVOLVOLVOLV    MidMidMidMid    enenenen    PKPKPKPK    !!!!    
 
Misdienaars 
Thierry heeft, naar het idee van  Bart Rombouts, een gids voor misdienaars uitgewerkt, waarin die 
aan de hand van foto’s kunnen zien wat ze tijdens vieringen moeten doen. 
Intussen werden er twee misdienaars geschrapt omdat zij zich niet aan de afspraken hielden. 
Mogelijk komt er weldra een nieuwe misdienaar bij. 
 
Eerste communie 
Pinksterkerk: De voorbije catechesezondag stond in het teken van de eerste lezing van de 
communieviering (verhaal van de Goede Herder) en werden er liedjes ingeoefend voor de 
communieviering. Op Palmzondag zijn de kinderen uitgenodigd om mee op te stappen in de 
palmprocessie, waarna zij zullen aansluiten bij de nevendienst (in het teken van het lijden van 
Jezus). Ook op Pasen zijn de kinderen uitgenodigd deel te nemen aan de viering, waarna ze 
eieren kunnen rapen. 
Middelares: Enkele weken geleden kwamen de kinderen samen om de kerk te verkennen, waarna 
ze deelnamen aan de viering. Na de paasvakantie komen ze opnieuw samen en wordt er gewerkt 
rond de hostie. 
 
Vormsel 
Tijdens de jongste bijeenkomst waren er in de groep van 50 kinderen nogal wat stoorzendertjes. 
Toch was het volgens de catechisten een geslaagde samenkomst. Op Witte Donderdag kunnen de 
vormelingen mee naar Antwerpen (ophalen van olie) en ’s avonds nemen zij deel aan de viering. 
Zondag na Pasen is de laatste catechesezondag. 
 
Ziekenzorg 
Uit de evaluatie van de ontspanningsnamiddagen blijkt dat sommige leden alle weken een bingo 
willen (wat nogal veel is). Toch wil het bestuur een zo gevarieerd mogelijk programma aanbieden 
met wandelingen, bingo, kaarten, bedevaart, uitnodiging van een spreker enzomeer. Met Pasen 
zijn er bloemen voor de zieken en wafels voor de mantelzorgers. 
Op 9 december heeft in Sint-Pietershoek de gewestelijke dag van Samana plaats. 
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Kerkraad 
Middelares: Het overleg met de Roemenen, voor het gebruik van de kerk, kan beter. Daarom wordt 
gestreefd naar de samenstelling van een overlegcomité om betere afspraken te maken. Een eerste  
hulp daarbij kan al zijn om te vragen naar hun kalender van het kerkelijk jaar. 
Pinksterkerk: In de loop van april komt de raad een eerste maal samen voor de verwelkoming van 
twee nieuwe leden. 
 
Koor 
Voor de vieringen in de Goed Week en de Paasdiensten staat alles op punt. 
 
Feestcomité Pinksterkerk 
Staat klaar voor de organisatie van de recepties en het Torenfeest. 
Op tweede Paasdag is de parochiewandeling in de Loonse duinen (NL). 
 
Centraal Kerkbestuur 
,,Erfgoed’’ zou zich niet kunnen vinden in het kerkenplan voor Turnhout. Het is nu wachten op de 
reacties van het bisdom en het stadsbestuur over hoe het verder moet. 
Voor de Sint-Pieterskerk is een brandblusoefening aangevraagd. 
De rekeningen van de kerkfabrieken van de Pinksterkerk en OLV Middelares zijn in orde voor het 
stadsbestuur. 
 
 
 
De volgende vergadering van het PT is op 8 juni 2017 


