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Onze weg naar een PASTORALE EENHEID

In het kader van het driejarig project "Kerk onder stroom" organiseerde ons bisdom in de periode
2010-2011 een breed uitgewerkte gespreksronde om met zoveel mogelijk gelovigen na te
denken over de uitdagingen waarmee onze plaatselijke geloofsgemeenschappen geconfronteerd
worden.
Het bijna logische gevolg van deze gespreksronde was in 2012 de publicatie van de visietekst
van onze bisschop "Een houtskoolvuur met vis erop en brood"
Het is een erg in het oog springende toekomstvisie van en voor het bisdom Antwerpen voor de
periode 2012-2017. Het is een tekst met daarin de opdracht om te evolueren van een federatie
van parochies naar een pastorale eenheid.
Een pastorale eenheid is in ons bisdom een gemeenschap van parochie- en
geloofskernen, die in onderlinge solidariteit en samenwerking hun krachten
bundelen. Dit is een onontbeerlijke weg voor de duurzame vitaliteit van de Kerk.
In deze samenwerking vinden zij extra kracht en inspiratie om alle parochietaken te
blijven vervullen
Onze federatie heeft dan een plan uitgewerkt. Ons federatieteam vervelde tot en een pastorale
ploeg en die ploeg moet instaan voor de creatie van onze pastorale eenheid en dit tegen eind
2016.
In eerste instantie zou deze pastorale eenheid gevormd worden door de parochies van Kontich
(Sint Martinus, Sint Rita, Sint Michaël en Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen) en van Lint
(Onze-Lieve-Vrouwgeboorte). Aangaande Sint-Leonardus Aartselaar (dat ook deel uitmaakte
van onze federatie) bestond aanvankelijk nog enige onduidelijkheid, maar ondertussen heeft het
bisdom die problemen ook uitgeklaard. Sint-Leonardus Aartselaar zal ook deel uitmaken van
onze op te richten pastorale Eenheid.
Via o.m. een open federatieberaad, de respectieve parochieteams en de parochieraden werd de
nodige input van de geloofsgemeenschap ingezameld en werden een aantal werkgroepen
opgericht. Samen met deze evolutie trachten we ook om met verantwoordelijke en geëngageerde
vrijwilligers het lokale parochiale leven in onze ‘parochiekern’ te versterken (bijvoorbeeld de
Eerste Communie- en Vormselcatechese, voorgangers in gebeds- en uitvaartvieringen en
pogingen om onze solidariteit concreet te maken…)
Kortom we gaan geleidelijk aan naar een nauwe samenwerking van parochies maar blijven in de
eigen ‘parochiekern’ een waardig pastoraal aanbod verzekeren.
De zondagkerk
Een eerste fundamentele verandering in onze groei naar pastorale eenheid betreft de keuze van
een zondagkerk voor de parochies van Kontich en Lint. Daarbij hoorde ook een voor iedereen
tastbare en ingrijpende herschikking van onze weekendvieringen..De kerk van Aartselaar blijft tot
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nog toe een volwaardige parochiekerk en valt buiten het schema van de zondagkerk van KontichLint.
Na rijp beraad en ingewonnen advies heeft een werkgroep, opgericht en samengesteld door alle
parochieteams van onze federatie, beslist dat de kerk van Kontich Sint Martinus de zondagkerk
van onze pastorale eenheid zou worden. In deze kerk zal tijdens elk weekend gegarandeerd
tweemaal eucharistie gevierd worden, nl op zaterdag om 18 u. en op zondag (+hoogdagen) om
11 u.. In de andere kerken van onze pastorale eenheid wordt 's zondags om 9:30 u , volgens de
beschikbaarheid van een priester, eucharistie gevierd. Op zondagen dat er geen priester kan
aanwezig zijn, komen de parochianen samen voor een 'gebeds- en communiedienst'. Het
uitgewerkte schema van weekendvieringen voorziet er voorlopig nog in dat er in elke
parochiekerk, tenminste eenmaal per maand een eucharistie kan gevierd worden.
De diensten van de Goede Week en de nachtmis met Kerstmis worden gezamenlijk met alle
betrokken parochies in de zondagkerk gevierd en het is de bedoeling van de pastorale ploeg om
deze gezamenlijke vieringen ook nog tot andere gelegenheden uit te breiden
Tussentijdse wijziging in het oorspronkelijk plan
Ook voor het bisdom is het concept van pastorale eenheden nog nieuw en het mag ons dan ook
niet verbazen dat er in de loop van het traject nog wijzigingen aangebracht worden. Grotere
pastorale eenheden worden als meer levenskrachtig gezien en daarom stelt het bisdom nu dat
onze pastorale eenheid moet uitgebreid worden met de parochies van Boechout, Hove en
Vremde . Dit maakt onze planning en ons stappenplan complexer maar het houdt op zich ook
opportuniteiten van samenwerking in zodat de kwaliteit van het totaal aanbod van onze pastorale
eenheid kan verhogen.
Vijf werkgroepen
Ondertussen wordt door het bisdom de visietekst van onze bisschop stapsgewijs vertaald in
praktische richtlijnen op weg naar een pastorale eenheid. Deze richtlijnen worden vanaf nu ons
handboek bij de verdere totstandkoming van onze pastorale eenheid. De 5 belangrijkste
beleidsdomeinen voor een pastorale eenheid zijn:
1. Werkgroep liturgie en gebed
Het samenkomen voor de eucharistieviering of woord- en communieviering op zondag of
zaterdagavond = kern van gemeenschap.
2. Werkgroep diaconie en solidariteit:
Aandacht en zorg voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en
uitgesloten medemensen, zieken en rouwenden…
3. Werkgroep verkondiging en catechese
Een parochie/pastorale eenheid zorgt voor een gediversifieerd aanbod van verkondiging
en van geloofsverdieping.
4. Werkgroep gemeenschapsopbouw
Binnen een pastorale eenheid moet de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale
gemeenschappen sterker worden. Deze gemeenschapsopbouw richt zich ook naar
mensen die om welke reden ook de kerk hebben verlaten, of geen enkele feeling met de
kerk meer hebben, maar toch zoekend zijn naar een inspiratiebron.
Zeker tijdens heel het groeiproces naar een pastorale eenheid zal een juiste en
voldoende communicatie naar alle betrokkenen een blijvende bekommernis moeten
zijn van deze werkgroep.
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5. Werkgroep beheer financiële en materiële middelen:
De bezittingen van de parochies zullen uiteindelijk in één fonds samengebracht worden.
Thans doet men voorbereidende studies en consultaties die, wanneer de tijd
hiervoor rijp is, toelaten om ook op dit terrein nauwer samen te werken.
Voor elk van deze beleidsdomeinen werd binnen onze pastorale-eenheid-in-wording door de
parochieteams van alle betrokken parochies werkgroepen en subwerkgroepen opgericht, die,
onder sturing van de pastorale ploeg, stap voor stap de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk
zullen proberen waar te maken.
De uiteindelijke erkenning van onze pastorale eenheid door het bisdom
Ondertussen werken we nu ook aan de uiteindelijke erkenning van onze pastorale eenheid door
het bisdom. We baseren ons hiervoor op de praktische richtlijnen van het bisdom en we zullen
jullie in latere communicaties zeker verder op de hoogte houden van de verder stappen op weg
naar een volwaardige pastorale eenheid. Momenteel onderzoeken we binnen de pastorale ploeg
hoe wij de diverse parochiegemeenschappen zo actief mogelijk kunnen betrekken bij onze en
hun groei naar een pastorale eenheid.
U hoort hierover vast nog meer.
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