
Verslag van de Tereken Overleg(t) avond  

van 15 mei 2023. 

 

Op deze vergadering waren 16 personen aanwezig! 

 

Verslag: 

1. Als gebedsmoment:  

Het Antwerpse bisdom heeft een originele manier gevonden om mensen warm te maken voor het Evangelie 

en de bijhorende symboliek. Zo komt het op de proppen met de eigen YouTube-reeks "Screensaver".  

We bekeken het filmpje "the power of the dog". 

Zie de website hierover, waar ook de lijst van filmpjes te vinden is:  https://www.kerknet.be/bisdom-

antwerpen/informatie/screensaver-een-frisse-kijk-op-de-bijbel-en-blijde-boodschap?microsite=203 

Enige reacties: 

 Tegenwoordig heb je wel veel "bullebakken", op sociale media, in scholen…, ook veel conflicten 

(oorlogen) 

 Als je zwak bent kan je er toch bovenop komen dank zij steun van anderen 

 Het is een oproep om "redder" van anderen te zijn 

 Het filmpje smaakt naar meer… heel goede uitleg van pastoor Bart Paepen, grote Bijbelkennis. 

2. Evaluatie van het werk van Lieve 

a. Lieve als… VOORGANGER 

 10 op 10, mede gesteund door ganse ploeg LPG-Tereken 

 Is vaste waarde geworden als voorganger, is een verrijking (t.o.v. van vele oude priesters elders…) 

 Parochies draaien nu overal meest op vrouwen, waarom zet de Kerk geen stap verder? Het is 

bemoedigend dat de Paus vrouwen benoemt in het Vaticaan, en stemrecht geeft in synodes, maar 

er is nog een lange weg te gaan… 

 De Junia prijs die Lieve kreeg is een bewijs van de appreciatie van de mensen, ook het aantal 

kerkgangers op Tereken toont dit. 

 Ook fijn dat af en toe andere gebedsleiders in de vieringen voorgaan 

b. Lieve als… CATECHIST 

 Ook 10 op 10, Lieve is er altijd, ze draagt de catechese ook op organisatorisch vlak,  

 Ze doet dit steeds  samen met de andere catechisten 

 Als enkele catechisten volgend jaar op pensioen gaan, kunnen die eventueel wat meer werk 

overnemen. 

 Ook in andere geloofsgemeenschappen / parochies zijn er veelvrouwen in de catechese 

 Er komt nu naast de vormselcatechese ook de catechese voor de 1e communie bij: directies van de 

scholen vinden het moeilijk om de voorbereiding van de 1e communie volledig in de klas te laten 

doorgaan, omdat er maar een minderheid van de kinderen hun 1e communie doet (vb 4 op 20). Ze 

willen dan meer op de parochie beroep doen. 

c. Lieve als… ROUWBEGELEIDER 

 Heel goed, uitvaarten goed opgebouwd, niet louter traditioneel. 

 Er is alleen rouwbegeleiding voor de familie van overledenen die op Tereken in de kerk begraven 

werden. 

 Er is een ploegje "rouwzorg" voor begeleiding familie achteraf. 
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 Christel is ook goede voorganger bij uitvaarten. 

d. Lieve als… ZIEKENBEZOEKER 

 Is te bewonderen, je moet moed hebben om naar zieke mensen te luisteren, hoewel zo'n gesprek 

wel "schoon" kan zijn, zelfs bij terminale mensen. 

 Lieve is veel te weinig op de hoogte van zieke mensen, enkel als familie het zelf zegt, of andere 

mensen dit doorgeven. 

 Positief: in sommige verenigingen is er een groepje dat zieke leden gaat bezoeken. 

 De vrijwilligers van Welzijnszorg komen bij het afgeven van de attenties soms ook bij zieke mensen 

thuis 

 Idee: van ziekenbezoek filmpje maken (mits toestemming) om in de kerk te tonen, zo kan bvb de 

zieke de mensen in de kerk groeten, en wordt het belang van ziekenbezoek getoond. Dit is heel 

delicaat en dus moeilijk te doen, wel kunnen groeten van zieken vermeld worden in de vieringen. 

 Nog eens herhalen in de vieringen: als je van mensen weet dat ze ziek zijn, of je mist ze lange tijd, 

laat het Lieve weten. 

e. Lieve als… AANSPREEKPUNT van onze geloofsgemeenschap 

 Ze is zeer luisterbereid, diplomatiek in vermijden / oplossen van ergernissen of conflicten 

 Goed dat er een aanspreekpunt is, naast Lieve is er ook permanentie van het secretariaat op de 

pastorij 

 Goed als vertegenwoordiging in de grote parochie 

 We merken dat er minder misintenties worden aangevraagd (oudere generatie valt weg…) 

3. Welke taken van Lieve kunnen overgenomen worden, of kunnen wegvallen als ze in 

de toekomst deeltijds gaat werken ? 

Zie lijst van Lieve's  taken achteraan dit verslag. 

Dit is een moeilijke zaak, zeker te hernemen in een Tereken Overleg(t) volgend werkjaar.  

Toch al enkele bedenkingen: 

 Alle administratie kan door anderen gedaan worden, maar het is goed om die kennis te spreiden… 

 Wat Lieve volledig alleen doet is moeilijker aan anderen te geven 

 Als gezicht en aanspreekpunt van de gemeenschap is het goed dat Lieve toch wel vele taken doet. Bvb. 

schoolkinderen in de kerk rondleiden zou iedereen kunnen, maar als Lieve dit doet wordt ze bekend bij 

die kinderen… 

 Als je betrokken bent bij veel van de gemeenschap, kan je er bvb gemakkelijk overschrijven in Kerk & 

Leven… 

 Sommige taken zijn nu Lieve's eigen keuze, en doet ze min of meer als vrijwilliger (VZW, 

Terekenfeesten, Welzijnschakel…) 

 Voorgaan in vieringen is wel zinvol. 

4. Evaluatie van de film "De Passie" 

 Goede film, er is het gevoel dat af en toe iets ontbreekt (vb instelling eucharistie) maar dit is niet 

belangrijk in het geheel. 

 Verdienste is dat het ook door jongeren te genieten is. 

 Stad Sint-Niklaas mooi in beeld gebracht 

 Het was een film met heel beperkt budget, dus goede prestatie. 

 Een positief verhaal vb ook over vrouwen (Maria Magdalena) 

 Begin en einde met jongeren rond kampvuur was mooi. 

 Wat de reeks "het verhaal van Vlaanderen" was voor de geschiedenisles, is deze film voor de 

godsdienstles! 

 Goed om volgend jaar nog eens samen te bekijken en te bespreken 



5. Evaluatie van de vieringen van de Goede Week 

 Goed,  de streaming was tof, hiervoor was de gewone opstelling van de stoelen nodig. 

 Dit jaar voorbereid door verschillende mensen, zonder veel afspraken 

6. Evaluatie van de aparte vormselviering en 1e communieviering 

 Bewust gedaan om voor iedereen plaats te hebben, alhoewel voor 1e communie (13 communicanten 

in 1e viering) zou dit niet echt nodig zijn. Volgend jaar denkt men aan één viering ipv twee nu, dus wel 

meer volk dan… Voor het vormsel zit de kerk nog steeds vol met familie (400p) 

 Vieringen waren mooi volgens de catechisten 

 Het zou wel zinvol zijn als de geloofsgemeenschap hen ziet en kan deelnemen aan de viering 

 1e communie niet meer op Hemelvaart? De schooldirecties hebben hier voor gekozen. 

7. Evaluatie van de Tereken Overleg(t) vergaderingen 

 Drie maal per jaar is goed 

 Inhoud was goed (Digitaal, Armeens Kruis, evaluatie). Goede mix van bezinnend en informatief 

gedeelte 

 Deze keer opvallend minder volk 

 Deze vergadering overdag houden? Kan niet voor de nog werkende mensen, of de gepensioneerden 

met zorg voor kleinkinderen. 

 De uitnodiging hiervoor in de nieuwsbrief steeds eindigen met "stuur dit door…" 

8. Nieuws 

Kerkfabriek:   

 Er wordt nog steeds getracht voor de broodnodige werken aan de pastorie (dak, ramen) de nodige 

offertes binnen te krijgen. 

 Dank zij borden en lint nu veel minder "slechtparkeerders" tussen kerk en pastorij 

 

VZW Katholieke Werken:  

 Er is een vrijwilliger gevonden om regelmatig het onkruid te wieden in de groenstroken aan "Ons 

Huis", dit tot de aanplanting binnen een jaartje grondbedekkend is, maar wie dit kan en graag doet 

mag zich steeds melden hiervoor. 

VZW Pastorale animatie: 

 Er is de omhaling op Pinksteren met uitgave van een nieuwe "Past Het". 

 Nieuwe sponsors zijn altijd welkom. 

 Dank voor al wie stemde op Lieve voor de Junia-prijs . 

Geloofsgemeenschap: 

 Na de vakantie wordt een project gestart dat zichtbaar zal zijn aan de kerk…  

  

9. Rondvraag 

 Op de Kapelletjeswandeling waren 37 personen, die er van genoten hebben. 

 Het verschil tussen de vieringen bij ons en elders buiten de stad is immens, (je vind soms nog 
vieringen met weinig volk en een heel klassiek ritueel…) Dan is het bij ons heel anders! 

 Pax Christi zal waarschijnlijk terug een petitie of kaartactie beginnen, om aan te dringen op 
wapenstilstand en vredesgesprekken in de oorlog in Oekraine. 

 In de stad is een speciale viering om "Rerum Novarum" te gedenken 

 Ook in het rusthuis H. Hart waren er vieringen in de Goede Week, dank zij E.H. Honoré Verhelst.   
tip voor een volgende Tereken Overleg(t): zien wat er in de verschillende rusthuizen gebeurt op 
liturgisch vlak.  Men vraagt vanuit het WZC aan de geloofsgemeenschap of er iets samen kan 
gedaan worden volgend jaar… 



 Op 10 oktober organiseert OKRA Academie een infonamiddag over de verschillende vormen van 
uitvaarten. 

 Op 22 september is er een infovergadering over "phishing". 

 Op 26 mei is er "de dag van de buren". Den AFTRAP organiseert iets op straat voor "de Klokke" of 
in het Welzijnshuis bij slecht weer. Er zijn garageverkopen in de buurt (Abingdonstr., 
Gorinchemstr., K. Cardijnlaan…) 

 Op 21 oktober komt er een gedachtenisviering voor Harry Deswarte 

 Welzijnschakel Tereken plant eind juli een uitstap naar Plopsaland met de mensen die gesteund 
worden. Er is gratis vervoer en sterk verminderde toegangsprijs voor deze mensen. Om dit te 
helpen betalen is er de bloemetjesverkoop op 14 en 18 mei in de kerk. 

 Hou de datum voor het parochieweekend 2023 al vrij : 23 -14 september.  
De voorbereiding start op 1 juni, wie wil meehelpen is dan welkom! 

 

Bijlage: takenlijst Lieve 

Grote Parochie 

- Overleg vrijgestelden : om de 2 maanden 
- Parochieploeg: 1x per maand 
- Redactie Kerk en Leven : planning hoofdartikels: 4x per jaar 
- Redactie Kerk en Leven: invullen activiteiten Tereken 
- Redactie Kerk en Leven: schrijven artikel / interview: af en toe 
- Opvolging nieuwsbrief parochiale nieuwsbrief wat Tereken betreft 
- Liturgie voorbereiding Advent en 40d tijd 
- Trajectgroep 1e communie 

Vergaderingen 

- LPG- t: gemiddeld om de 3 weken vergadering – deze ook voorbereiden 
- VZW katholieke werken: 4x per jaar + opvolging bv School, Ons Huis … 
- Planning met gebedsleiders: 2 tot 3x per jaar 
- Planning met homiliegroep: 2 tot 3 keer per jaar 
- Comité Terekenfeesten: 3x per jaar 
- Dagelijks bestuur Tereken Overleg-t: 3x per jaar 
- Solidariteitsmaal: voorbereiding 
- Parochieweekend: voorbereiding 
- Tereken Overleg-t 

Vieringen 

- Voorbereiden zondagsvieringen: opmaken, nakijken, aanvullen, … 
- Voorgaan: wekelijks, bijzondere vieringen, schoolvieringen, Goede Week, hoogdagen 
- Vouwen misblaadjes: wekelijks door de 'vouwclub' 
- Taizévieringen: deelnemen 

Catechese 

- Doopcatechese: om de 3 maanden 
- Vormselcatechese: 1x maand met jongeren + 1x per maand met catechisten 
- Eerste communie: overleg met leerkrachten, uitwerken … ( 
- Volwassencatechese / bijbelgroep …: terug opstarten 

Administratie 

- Opmaken nieuwsbrief Tereken: wekelijks  
- Zoeken medewerkers Terekenfeesten + organiseren 
- Agenda aanvullen 
- Website nakijken, aanvullen 
- Mails beantwoorden: bv doopaanvragen, 1e communieaanvragen, misintenties, … 
- Database aanvullen 
- Versturen brieven per mail; ouders vormelingen, 1e communicanten, … 
- Mailing viering: wekelijks  

Pastoraal: 



- Rouwzorg 
- Ziekenbezoek 
- Pastoraal bezoek 
- Rondleiding in de kerk voor klassen: 4 x per jaar 

Bewegingen: 

- KWB: uitwerken bezinning bij paasontbijt en kerstfeest 
- Femma: aanwezigheid bij feesten 

Uitvaarten 

- Contact met familie 
- Voorbereiden uitvaartliturgie + homilie 
- Voorgaan van de viering 
- Contact nadien (in afspraak met mensen van de rouwzorg) 

Welzijnsschakels: 

- Afbreken van dozen en opruim voedselbedeling: 1x per maand 
- Vergadering voor vrijwilligers: deelnemen: 2x per jaar 
- Snuffelmarkt: 2x per jaar 

Welzijnszorg: 

- Namiddagen: bijwonen, voorgaan ziekenzalving, … 

… 

 


