
Verslag van het FORUM 7 van 21 januari 2020 

Op 21 januari hadden we ons 7de forum.  

Het mistige weer en een aantal zieken waren  er mee de oorzaak van dat we met iets minder 

waren dan gewoonlijk. Maar … 

Met een dertigtal mensen hebben we gezocht naar welke pastorale eenheid we willen zijn. 

We gebruikten als basis een stukje tekst ( p. 11) uit de nieuwe beleidsnota van Bisschop 

Bonny . De nota is volledig gewijd aan de Pastorale Eenheid.   

De moeite om te lezen. Als je geïnteresseerd bent geef je  maar een seintje per mail. Wij 

bezorgen je het boekje. 

We hebben antwoorden gezocht, vragen geformuleerd . Als sluitstuk kwamen de dromen. 

Die vormen de basis voor forum 8 ( 2 juni 2020) 

Een greep uit de gesprekken: 

1.1 Een pastorale eenheid die luistert 

 

Welk soort gemeenschap willen wij in zijn deze samenleving? Waar maken wij een verschil? 

Neemt de PE en haar medewerkers tijd om naar mensen te luisteren , lang en aandachtig? 

Wat horen wij en wat ontgaat ons ? 

Resultaat groepsgesprekken: 

 Een gemeenschap met een open deur. Kunnen wij daar het verschil maken?  

 Medewerkers zouden moeten kunnen luisteren maar niet iedereen is dat gegeven 

 We horen vaak maar half en beginnen snel over onszelf. Het ontgaat ons snel waar 

de nood bij de ander ligt. 

 Kan je rekening houden met mensen die niet komen om hun verhaal te doen? 

 Gemeenschap die open staat voor iedereen ? zorg draagt ? tijd maakt?  

 Luisteren we naar iedereen ? komen we iedereen tegen?  

 Om te kunnen luisteren is ontmoeten nodig: waar kan dit? Bij wie kan dit? ) 

 Een gemeenschap die niet egoïstisch die op iedereen gericht is en niet alleen op zichzelf 

 Luisteren, maar ook tot actie komen 

 Kleine stapjes maar iets vlugger 

 

ONZE DROOM 

Een PE die luistert… 

Die durft grotere stappen te zetten zonder potten te breken om te groeien naar een PE 

waar de parochiekernen ook worden meegenomen in het verhaal. 

 



 

1.2 Een pastorale eenheid die verwelkomt 

 

Hoe hartelijk ontvangen wij mensen in onze gemeenschap of in onze kerkdiensten? 

Hoe gastvrij zijn wij in onze PE ? 

Hoeveel mensen hebben de indruk, de ervaring dat ze niet echt ( meer) welkom zijn in onze 

PE? 

 

Resultaten van het groepsgesprek: 

 PE staat open voor iedereen, maar niet iedereen beantwoordt, de uitnodiging is nog te weinig gekend 

 Verzorgde liturgie 

 Worden mensen verstaanbaar aangesproken ? 

 Meer beleven 

 Betrekken we mensen in de viering? 

 De goede dingen verzorgen en er voor uit komen 

 Komen we genoeg naar buiten? 

 Spreken we genoeg over het geloof?  

ONZE DROOM 

Een pastorale eenheid die verwelkomt 

Is een PE die de juiste taal en de juiste intonatie en durf vindt om Gods droom door te vertellen 

 

 

1.3 Een pastorale eenheid die vergezelt en begeleidt 

 

Schept onze PE kansen voor groei en verdieping in het leven van de mensen van vandaag? 

Bemoedigt onze PE mensen in hun geloofsleven ? 

Ondersteunen wij bestaande gemeenschappen en geven wij nieuwe gemeenschappen kansen ? 

 

Resultaten groepsgesprek: 

 Enkel religieus christelijke boodschap? Doen we daar genoeg mee? 

 Welke gemeenschappen? Scholen? Ziekenhuizen? 

 Eén plaats voor jo,g en oud in harmonie samen werkt – één plaats waar jong en oud zich 

thuis voelt 

 Bereiken te weinig mensen – hoe bereiken ? 

 Is er iemand waarmee je kan praten PE ? 

 Er is veel aanbod om mensen te informeren ( Forum, Nieuwsbrief, parochieblad, 

afzonderlijke uitnodigingen … )wie willen we eigenlijk bereiken ? 

 Inzetten op kwaliteit – minder maar kwalitatief op niveau 

 Geven wij alle gemeenschappen kansen ?  

 Mensen zoeken naar echtheid geen show 



ONZE DROOM 

Een PE die vergezelt en begeleidt 

Is een PE die zich in harmonie kan en wil vernieuwen 

 

1.4 Een pastorale eenheid die verder gaat  

 

Gaan wij naar de leerlingen van Jezus waar zij zich bevinden ? 

Bouwen wij aan de opbouw van een christelijke gemeenschap ? 

Wordt iedereen daarbij betrokken ? 

Tot wie moeten wij ons vooral richten? Richten wij ons tot mensen 

In de rand van onze samenleving?  

 

ONZE DROOM 

Een pastorale eenheid die verder gaat… 

 

Is een pastorale eenheid die een structuur mag worden  

 die van het Pinksterverhaal, het allerbelangrijkste verhaal van het Christendom 

van de 21sxte eeuw kan maken- 

“ de vurige tongen “ die vol van geest-drift kunnen vertellen over de ultieme zin van het 

leven (= de goede boodschap) 

 die elders ligt dan in het licht van de GSM of laptop 

 die van een andere orde is dan die we vandaag overvloedig terugvinden 

 die geen enkele vanzelfsprekendheid meer kent, tenzij in die vurige tongen. 

 

 

 

 

 


