Beste mensen,
De homilie wordt vandaag in alle vieringen van de geloofsgemeenschappen
in Sint-Niklaas vervangen door een oproep die we met u willen delen.
Op 15 augustus 2016 werden in hetbisdom Gent tien dekenaten opgericht.
Binnen die tien dekenaten ontwikkelen zich vandaag 43 nieuwe parochies.
Voor elke van deze parochies gaan we op zoek naar een nieuwe parochieploeg.
In het nieuwe dekenaat Sint-Niklaas worden vijf nieuwe parochies gevormd
op basis van de voormalige dekenaten: de parochie in Kruibeke/Temse,
de parochie in Hamme/Waasmunster, de parochie in Sint-Gillis/Stekene,
de parochie in Beveren/Zwijndrecht, en de parochie in Sint-Niklaas.
De nieuwe parochie in Sint-Niklaas omvat alle (oude) parochies van de stad
Sint-Niklaas, van Nieuwkerken en van Belsele, Puivelde en Sinaai.
De nieuwe parochie wil meer zijn dan een naam of een structuur.
Ze is een beweging en een gebeuren, om samen Kerk te zijn,
met missionair elan en authentieke beleving.
De nieuwe parochie wil het kerkelijke leven verbinden en versterken,
om met kracht en uitstraling in de wereld aanwezig te zijn.
Dit betekent: door eucharistie op zondag, gebed en liturgie, diaconie en solidariteit,
hartelijkheid en broederlijkheid, onthaal en initiatie, verkondiging en catechese.
De nieuwe parochie wil ons laten ontdekken dat we één familie zijn rond Christus.
Hij is het die ons roept en tot broers en zussen maakt.
Het besef dat Hij ons verzamelt over grenzen heen, is wezenlijk voor de nieuwe
parochie.
Profiel van de parochieploeg
Een belangrijke stap in die richting is de oprichting van één parochieploeg
voor de nieuwe parochie in Sint-Niklaas.
Vandaag neemt de voormalige dekenale ploeg van het oude dekenaat Sint-Niklaas
die rol nog waar.
De komende maanden willen we echter een nieuwe ploeg samenstellen, die in
september 2018 het roer overneemt voor een periode van zes jaar.
De parochieploeg wordt het beleidsorgaan voor de nieuwe parochie.
Ze zal, als team, de verantwoordelijkheid dragen voor de pastoraal van de kerk in
Sint-Niklaas. Zij is bekommerd om het geheel van de geloofsgemeenschappen en
stippelt een missionaire koers uit op vlak van elk pastoraal domein:
- de zorg voor het vieren in de gemeenschappen
- de zorg voor de dienstbaarheid
- de zorg voor catechese en vorming
- de zorg voor de gemeenschapsvorming
- de zorg voor de communicatie
- de zorg voor de logistiek.

Leden van de parochieploeg dragen zorg voor het geheel
en zijn bekwaam in één of meer van deze pastorale domeinen.
We zoeken geen ‘vertegenwoordigers’ van de vroegere of lokale parochies,
maar mensen die bereid zijn om het beleid voor het nieuwe geheel te dragen
in een geest van samenwerking.
Tegelijk is de parochieploeg geen ‘superwerkgroep’ die boven alles en iedereen staat.
Zij werkt nauw samen met de lokale werkgroepen en gemeenschappen.
Zo zullen de drie huidige ploegen van Sint-Niklaas: Tereken, Sint-Niklaas CentrumNieuwkerken en Sint-Niklaas-West een belangrijke rol behouden
als lokale pastorale werkgroep.
Deze nieuwe naam wijst erop dat ze geen parochieploeg meer zijn die apart beleid
maakt, maar toch van groot belang blijven als bruggenhoofd, aanspreekpunt en
antenne van het plaatselijke kerkelijke leven.
Goed contact en regelmatig overleg met de parochieploeg zijn dus evident.
De parochieploeg blijft ook verbonden, langs de dekenale ploeg, met het het
dekenaat, het bisdom en de wereldkerk.
Samenstelling van de ploeg
De nieuwe parochieploeg zal bestaan uit vrijwilligers en pastoraal vrijgestelden
(priesters, diakens, pastorale werkers). Vrijgestelden kunnen van ambtswege lid zijn
wanneer ze uitdrukkelijk en voltijds aangesteld zijn in de parochiepastoraal. Om een
goed evenwicht te bekomen, denken we aan tien tot twaalf leden, waarvan liefst de
helft vrijwilligers.
Van leden van een parochieploeg wordt verwacht dat het gaat om mensen die...
- ... gelovig en kerkelijk zijn,
- ... bescheiden christenen zijn, die hun taak in de parochieploeg zien als een
dienst aan de gemeenschap,
- ... vreugdevolle en hoopvolle christenen zijn,
die zich de hoop en de vreugde van het evangelie hebben eigen gemaakt en die ook
uitstralen,
- ... inhoudelijk toegerust zijn voor hun opdracht en bereid tot vorming
- ... voeling hebben met wat er leeft in de gemeenschap(pen),
- ... de kernopdrachten van een parochie juist inschatten,
- ... bereid zijn dragende kracht te worden op vlak (van minstens één) van de
pastorale
domeinen en bereid zijn daartoe verantwoordelijkheid op te nemen,
- ... werken vanuit een gedeelde diocesane visie,
- ... communicatief en gericht zijn op samenwerking,
- ... bereid zijn zich te engageren voor het geheel en de concrete opvolging van
deeldomeinen/taken.

Wat denk jij?
Graag willen wij de ruimere geloofsgemeenschap, dus ook jou,
raadplegen om geschikte kandidaten te vinden voor de nieuwe parochieploeg.
We willen je vragen om ons uiterlijk tegen 19 november een tweetal namen
– niet je eigen naam – te bezorgen van mensen die volgens jou het meest aan het
geschetste profiel beantwoorden.
Je kan de namen noteren op een kaart en vanaf volgende week in de doos achteraan
in de kerk deponeren of onder gesloten omslag afgeven op het secretariaat van de
dekenij. Je kan ook mailen naar deken Raf. Deze kaarten liggen achteraan de kerk
ter beschikking.
Alle voorgedragen namen worden door de huidige parochieploeg verzameld.
Wie meer dan één keer werd genomineerd, wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst
waarop het profiel, de taak en de verwachtingen omstandig worden toegelicht.
Daarna kan de kandidaat zelf aangeven of hij of zij bereid is mee te werken.
Uit die groep bereidwilligen worden dan door de huidige parochieploeg medewerkers
aangesproken om te komen tot een evenwichtig samengestelde parochieploeg.
Deze tekst ligt ook achteraan de kerk ter beschikking om mee te nemen en zal
woensdag ook verschijnen in ons weekblad Kerk en Leven.
De huidige ploeg zijnde: Deken Raf, pastoor Robbrecht, Koen Bonné, Christiane
Caimo, Guido Messagie, Marie-Louise Sax en Theo Vervondel,
dank voor je medewerking.

