
Honderden tips van deelnemers aan Hallo 2015 
1. Tips tot verbinden: praktische voorbeelden 

- Start met concrete, kleine stappen. 
- Er zijn al veel meer banden dan je op het eerste gezicht zou zeggen, maar je moet er wel voor open 
staan om ze te zien. 
-Maak het concreet en voelbaar: b.v. bezoek een klooster met vormelingen. 
-Koren binnen de Pastorale Eenheid leren dezelfde liederen zingen op momenten van samen-vieren; 
b.v. de Goede Week. 
-Durf vernieuwen. 
-Samen iets nieuw uitbouwen is handiger dan een bestaande traditie veranderen. 
-Visualiseer de verbindingslijnen. 
-Versterk het contact met scholen. 
-Dezelfde priester in parochie en rusthuis versterkt verbondenheid. 
-De Paasweek samen organiseren, samen vieren. 
-Ontmoetingen van onderuit organiseren. 
-Bijeenkomen in kleinere ruimtes, kleinere groepen. 
-Vergeet de vele alleenstaanden, ouderen, armen enz. niet. 
-De verbindingen tussen generaties is belangrijk (1ste communie – Vormsel); we kunnen leren van 
elkaar. 
-Ontmoetingen kunnen verbindingen worden 
-Erken en bemoedig het netwerk van mensen die Jezus zoeken. 
-Koren uit verscheidene plekken treden samen op tijdens de feestdagen. 
-Voorgangers bij uitvaarten kunnen dienst doen in andere parochies. 
-Positieve ontmoetingskansen scheppen. 
-Kleinschalig beginnen; gezamenlijke initiatieven, 1 à 2x per jaar v.b. Nieuwjaarsreceptie om mekaar 
te ont-moeten. 
-Stap voor stap proberen met de naburige parochie samen te werken. 
-Schep na een viering, gebed, bezinning ook kans voor ontmoeting  … met de koffie en gebak. 
-Vraag vormelingen om zelf een engagement aan te gaan. Dat maakt hen meer betrokken. 
-De kerk als ontmoetingsplaats. 
-Tussenschotten openbreken  -  mensen in contact brengen met elkaar. 
-Ontmoetingsplekken waar mensen terug terecht kunnen. 
-Mekaar respecteren. 
-Nadruk leggen op krachten bundelen en  samenwerken. 
-Authentiek vieren, mensen erbij betrekken (verbondenheid laten ‘voelen’) samen zingen, 
vredeswens. 
-“De structuren” overstijgen door in te gaan op vragen, noden, opportuniteiten. 
-De pastorale eenheid moet ontmoeting teweegbrengen over de grenzen heen. 
-Hoe grootschaliger het wordt, hoe moeilijker het wordt om verbindingen te maken. 
-Groepen uitnodigen  bv. School – jeugdbeweging – parochieteam. 
-Laagdrempelig naar jongeren toe. Durven vertrouwen en loslaten. 
-Concentreren op betere nieuwe “verbindingen” op lokale schaal : parochie – scholen – familie. 
-Minder vergaderen en meer ‘ontmoeten’ – verbondenheid. 
-Samenkomen: we zijn er voor Christus én voor mekaar (minder mobiele mensen ophalen om naar 
de kerk te brengen). 
-Ontmoetingen creëren – uitnodigend zijn – grote nood bij alleenstaanden. 
-Wij geloven in een cultuur van ontmoeting! 
-Waardering en erkennen van elke mens. 
-Aandacht, erkenning van andere groepen. 
-De inhouden zijn belangrijker dan de structuren. Inhouden verbinden meer v.b. gedachtenisviering 
met koffie – iedereen blijft. 
-De verbindingen moeten stilletjes aan groeien, van onderuit. 
-Toch moet er een persoon/team zijn die/dat mensen samenbrengt. 
-Uitstraling doorgeven naar jongeren  -  door samenwerking met scholen. 
-Het zal wel  niet gemakkelijk zijn - zeker in de stadscontext. Maar…. 
    *we kunnen samen zingen    *met kleine equipes is ontmoeting mogelijk (communie brengen in 



rusthuis)   *elkaars werking ondersteunen *afspraken maken over beurtrol om samen te vieren in 1 
kerk    *”met zieken en gezonden – de parochie/gemeente” letterlijk samen op stap gaan. 
-Mariale bedevaart biedt een netwerkkans. 
-Verbindingen leggen en behouden  -  geen lichte opdracht voor vrijwilligers. 
-Webcam in de parochiemis   *projecteren in het RVT of bij oude, minder mobiele mensen thuis. 
-Creatieve formules zoeken om scholen in de parochie te betrekken. 
-Koffietafel samen met pastorale teams van parochie, Rusthuis en de godsdienstleerkrachten van de 
school. 
-Kleine stappen om elkaar 1 à 2x per jaar te ontmoeten en naar elkaar te groeien. 
-Samenwerking tussen de parochies is op sommige plaatsen heel moeilijk en op andere plaatsen 
heel mooi … 
-Ruimte creëren om elkaar te ontmoeten … om zó verbindingen te maken. Ons open stellen en 
anderen toelaten in ons leven, in onze gemeenschap … Mensen persoonlijk aanspreken is zéér 
belangrijk! 
-Ontmoeten – mekaar ondersteunen en waarderen. 
-Tijd geven, groei niet forceren – open staan  -  kansen benutten  -  genoeg vrijwilligers vinden. 
-Vertrekken vanuit wat er is aan positieve zaken in plaats van te werken aan wat er allemaal zou 
moeten zijn. Kleine kernen motiveren, boeien en trekken aan. 
-Naar mensen toe gaan die in nood zijn legt verbindingen. 
-Elke bol heeft wel iets waar de betrokkenen goed in zijn en dit vult mekaar aan. 
-Samenwerking tussen verschillende parochies en verschillende werkgroepen. 
-Samenwerking eerste communie/vormsel parochie-school, ook voor b.v. vieringen. 
-Persoonlijke contacten zijn belangrijk. 
-Ontmoetingen rond de levensrealiteiten van mensen, rouw, vreugde, … 
-Elkaars eigenheid respecteren. 
-Echt-zijn, authentiek zijn, doen = zeggen = zijn -> in elkaars verlengde, uit één stuk. 
-Fiets met vormselcatechisten naar verschillende instellingen. 
-Maandelijkse viering voor de overledenen van de voorbije maand, met nadien koffie, ontmoeting. 
Een groeiend aantal mensen komt er naar toe. 
-Voorbereidingsavond voor doopsels en huwelijken: de mensen leren mekaar kennen, ze vormen 
zelf een groep. 
-Broederlijk Delen fietst tussen verschillende parochiekerken. 
-Merk op: het beeld van het Atomium is heel mooi, maar er was een architect! 
-Integrerend werken voor de kleinere, zwakkere aan de rand van de maatschappij. 
-Onze verbondenheid moet het sociaal-maatschappelijke overstijgen. Het is Christus die ons ten 
diepste verbindt. Ons engagement vertrekt bij Hem. 
-Verbindingen tussen verschillende gemeenschappen op verschillende niveaus. Op bezoek bij elkaar, 
zichzelf voorstellen, waar zijn we sterk in? 
-In elkaars ruimte komen, wennen aan elkaars gewoonten, symbolen, … 

-Nieuwe verbindingen aangaan verfrist oude. 
-Dezelfde vieringblaadjes gebruiken op vakantie van ziekenzorg als in de kerk waar op hetzelfde 
moment de viering doorgaat. Dit schept verbondenheid. 
-Na een overlijden jaarlijks 10 jaar lang een herdenkingskaart naar de familie opsturen die  
ondertekend is door parochieleden. 
-Kleine geloofsgroepen (b.v. de Ark, jeugdbeweging) verbinden met de parochie (in vergaderingen en 
gezamenlijke activiteiten). 
-Meer gezamenlijke activiteiten van verschillende parochies, maar ook binnen de parochies -> geeft 
een groter en sterker groepsgevoel. 
-Verberg je christelijke identiteit niet, maar kom uit voor de boodschap en het christen zijn. 
-Gewone parochianen voldoende betrekken bij het proces van de Pastorale Eenheid via 
parochieblad, vermelden in de kerk, … 
-Optimisme! 
-Kleine dingen maken het verschil – het geluk van elke dag. 
-Vrijwilligers in de kijker zetten: b.v. om de 2 maanden uitnodigen op een aperitief. 
-Missionerende kerk ter plaatse via G.R.O.S., Welzijnsschakel, … 
-Durven in vertrouwen een sprong in het onbekende. 
-Voldoende aandacht voor geloofsvorming en bezieling, werken aan christen-zijn. 



-Parochies, de Pastorale Eenheid de kans geven om jeugdbewegingen, ook materieel te 
ondersteunen. 
-De Pastorale Eenheid is een oproep om embryonale verbanden die er zijn verder te ontwikkelen en 
te verbreden. 
-De anderen niet oordelend tegemoet gaan maar respectvol. Bij ‘de anderen’ gebeurt veel goeds. Wij 
aanvaarden mekaar met onze wederzijdse levenswaarden. 
-Mensen die zich willen inzetten de kans geven. 
-De kracht van de nieuwe Belgen in onze kerk. We zouden ze graag nog meer integreren in alle 
geledingen van de kerk. 
-Kunnen we ook niet met niet-gelovigen in gesprek treden, zoals in Iedereen Beroemd met een tentje 
op straat? 
-Ook andere (niet-)christenen erbij halen? 
-Vanuit contacten via Welzijnsschakels “durven” vanuit de kerk naar “marginale middens” gaan. 
- “Jaarlijks of zo “over geloof praten met gelovigen vanuit de verschillende groepen- Altijd bedacht 
zijn om die “verbinding” te leggen, op straat en vanuit verschillende groepen. 
 

2. Zorgvragen 
-Theorie is terecht en helder, maar de praktijk is heel anders. 
-Als je heel veel verschillende entiteiten wil verbinden, heb je toch een voertaal nodig (zoals in een 
viering met allochtone gemeenschappen). 
-Het oprichten van een Pastorale Eenheid lijkt nog erg moeilijk vanwege  *visieverschillen en  *eigen 
accenten die men niet wil kwijtspelen. 
-Het is in deze moderne tijd niet gemakkelijk om verbindingen te maken. Individualisme viert hoogtij 
en dat moet overwonnen worden. 
-Verbindingen in een parochie zijn zo belangrijk maar als de meesten ‘onder hun eigen kerktoren’ 
blijven zitten, wordt het moeilijk om verbindingen te realiseren. 
-Ook leken aanstellen bij het dopen. 
-Wat willen we loslaten om  samen iets nieuws, iets anders op te bouwen? 
-De verbondenheid is een basis van en voor een christelijke gemeenschap. Het is jammer dat de 
pastorale eenheid een structuur lijkt om een inhoudelijk probleem op te lossen. 
-Hoelang kunnen we nog blijven samenkomen als gelovigen? 
-Hoe en wat met de leeftijdsgroepen die we niet meer bereiken?  Jonggehuwden – Jeugd. 
-Hoe vrijwilligers  vinden? 
-Dit vraagt trekkers met inspiratie. 
-Vrijwilligerskerk (gedragen door vrouwen) is niet meer evident. Er zijn ook steeds minder priesters. 
-Sociale binding in bepaalde dorpen is aan het verzwakken doordat de bewoners vervreemden. 
-We vrezen dat de Pastorale Eenheid een trage evolutie zal kennen. 
-Kerk vormen ‘buiten de kerk’ = kerk op de markt, op straat, café –dààr waar mensen zijn. 
-Hoe verbinden vb. parochie/zorgcentrum?  *praktisch?  *integratie van mensen met een Filipijnse 
achtergrond  -  P.T. lid maken  → werkt. 
-Heel veel vragen??? Parochies doen nu verder zoals vroeger. 
-Vraag is: wat is de meerwaarde die een Pastorale Eenheid meebrengt? 
-Er zou meer tijd moeten kunnen zijn. 
-Wie gaat trekken? Wie gaat de verbindingen leggen? Zijn we bereid te volgen? 
-Communiceren en iemand moet coördineren met de verschillende werkgroepen, contactpersoon 
kennen. 
-Welke kansen tot verbinden? Hoe verbinden? 
-Mogelijkheden na overleg bewerkstelligen. Dit is op meerdere plaatsen niet gebeurd, wat het extra 
moeilijk zal maken. 
-Realiteit is heel anders dan wat allemaal “gepland” wordt -> geen idealen -> kans op mislukken. 
-Iedere Pastorale Eenheid op eigen tempo laten groeien in eenheid. 

 
3. Spanning tussen de visie en de plaatselijke situatie 

-Op vele plaatsen overheerst nog geslotenheid van gemeenschappen, verenigingen. Van onder de 
eigen kerktoren weg geraken is moeilijk. 
-Parochie valt uit elkaar, soms ontstaat een spontane andere verbinding. Het gemeenschapsgevoel 
valt weg. 



-De realiteit van verbindingen die groeien buiten de kerk. Kerk-zijn buiten het gebouw, 
ontmoetingen opzoeken. Dit is misschien een kans? B.v. Bij straatfeesten – speelstraten. 
-Het zal toch moeilijk zijn en goede begeleiding (extern) vergen. 
-Spanning tussen: *nieuwe kansen en verbindingen creëren, *het goede behouden dat er is. 
-In de Pastorale Eenheid moet ruimte zijn voor Jeugdpastoraal. Jongeren worden niet aangesproken 
door de zondagsmis, ook niet door de nieuwe Woord- en communiedienst! 
-Het is voor sommige mensen al erg lastig om de huidige verbondenheid te beleven. Hoe nog breder 
gaan. Nood aan ‘dieper gaan’. 
-Wordt wat men vraagt voor gewone parochianen niet heel zwaar?  
-Belangrijk is wat onze Bisschop zei dat de Pastorale Eenheid een forum geeft aan het christen-zijn 
en dat het christen-zijn toekomst geeft aan onze Kerk. 

-Band met niet religieuze “bollen”: aan ons om stappen te zetten. 
 

4. Kritische bedenkingen en keuzes 
-Gevaar voor overbelasting van pastores. 
-Zware rugzak risico. 
-In onze groep ging het vooral over het samenvoegen van parochies tot federatie en federatie tot 
pastorale eenheid anders ingevuld werd. Maar ook bij ons in de federatie is het onderscheid of 
verschil tussen samenvoegen van parochies versus vormen van  pastorale eenheid niet duidelijk 
genoeg. Ik geloof dat er veel verbondenheid en verbinding is tussen mensen, zeker tussen jongeren. 
Of ze uit dezelfde bron putten is niet duidelijk. 
-Er wordt gezaaid en we moeten véél geduld hebben om te evolueren naar een Pastorale Eenheid. 
-De structuur zal nuttig zijn maar de GEEST moet er zijn! 
-Waarde van persoonlijke ontmoetingen! En zelf leven vanuit het evangelie doet meer een 
voorbeeld zijn. 
-Evenwicht tussen bezig zijn met structuren en individueel contact. 
-Er wordt heel vaak gewacht tot het ‘bijna’ te laat is. Eerder in actie komen zou wel leuk zijn. 
-Er is een groot tekort aan jonge(re) geëngageerde medewerkers. 
-Zijn we aan het uitsterven?  Wat zal er overblijven?  Hoe doen we het dan? 
-Kerk moet meer naar buiten treden in de ontmoetingen. 
-Het moet vanuit het leven groeien. Een paar mensen die een nood zien of kansen zien en mekaar 
vinden en gewoon beginnen. 
-Structuren die niet leven niet in stand houden. Niet alles vastzetten in structuur. Vertrouwen in de 
Geest en in de mens. 
-Nieuwe rituelen zoeken en niet aan archeologie doen. 
- Loslaten van het oude Godsbeeld, oude kerkbeeld, hoe we ‘moesten’ vieren, … En meer ruimte 
scheppen voor wat nieuw is, wat jong is … De Geest de Geest te laten zijn. 
-Vernieuwing moet van uit de basis komen, niet van hogerhand. 
-Een stuk eigenheid loslaten  -  zelf niet meer alles zelf willen doen (en dus zoeken naar 
samenwerking) 
-Meer inhoudelijke bijeenkomsten. 
-Durven jongeren aanspreken!  
-Liturgische taal verdiepen en verhelderen; niet laten vervlakken. Plaats van symbool-taal 
versterken. 
-Aanspreekpunt op een parochie blijft nodig. 
-Geen angst hebben om een bestaande structuur in stand te houden en toch met nieuwe zaken te 
beginnen. 
-“Pastorale  netwerk” klinkt opener, vrijer. 
-Niet werkbaar met alleen vrijwilligers maar ook met betaald personeel.  
-Vertrekpunt: geloof in de toekomst “er groeit iets nieuw, zie je het nog niet?” 
-Hoe anderstaligen betrekken als de talenkennis er niet is? 
-We zijn met te weinig. We hebben meer helpende handen nodig. Vrijwilligers zijn nu vaak al 
overbelast. Het is bijna onmogelijk om er nog veel werk bij te nemen. 
-Geef liever vertrouwen aan gelovigen en pastoraal geëngageerden in plaats van beperkende regels 
op te leggen die doen inkrimpen … Wees niet bang! 
-Laat het groeien vanuit de basis!  Leg geen dingen op van bovenaf! B.v. gebedsleiders. 
-Goed informeren en niet forceren, luisterend naar mekaars stappen, over het muurtje durven 



kijken, geen angst voor verandering, zo nodig tijd nemen om te werken rond verandering. 
-Het is niet eenvoudig om in de dagelijkse omgang met andere geloofskernen in contact te komen … 
Maar na lange tijd groeit er wel iets moois in de Pastorale Eenheid en het is heel leerrijk om in 
momenten als deze mekaar te leren kennen. 
-Het vraagt durf en lef … het vraagt ondersteuning. 
-Er zullen mensen afhaken, er zullen mensen bijkomen. 
-Soms is rationele toelichting nodig/nuttig: zonder bundeling van krachten stopt op termijn het 
(oude) verhaal. 

 
5. Vragen om antwoord 

-We hebben betaalde krachten nodig om te ondersteunen. 
-Jongeren (georganiseerd in jeugdbeweging) vragen duiding, zingeving – op hun niveau en tempo – 
maar het is niet altijd makkelijk om de “natuurlijke grens” (leeftijd) te blijven onderschrijven (taal 
van de Kerk!). 
-Waarom moeten kinderen andere gebeden en liederen zingen bij het Vormsel dan in het algemeen 
wordt gebeden door iedereen? 
- Nood aan begeleiding! 
-‘Spontane’ ontmoetingen bieden zeker kansen maar hoe kan dat tot een ‘geloofsgemeenschap’ 
doorgroeien? 
-Ontmoetingen met andere godsdiensten verdiepen de eigen godsdienstigheid: hoe de 
interreligieuze aandacht in onze scholen ‘transponeren’ naar andere contexten? 
-Hebben Parochiale Eenheden vooral een administratie rol? 
-Welke steun mogen wij vanuit het bisdom verachten?  Wie geeft ons het vuur? 
-Hoe kunnen we vanuit meer bestaande kernen samen christen zijn?   Dit groeiproces heeft tijd 
nodig en mag niet geforceerd worden. Dit groeiproces verdient een kans. 
 

6. Andere 
-GSM’s inzamelen samen met Broederlijk Delen. 
-Geduld, Vertrouwen, Hopen !!!  Ballon van autonomie doorprikken. 
-Ontmoetingen die verrassen versterken. 
-Koffie,  wijn, nootjes! 
-Doe maar  -  Vertrouwen  -  enthousiasme  -  risico’s durven nemen. 
-Mensen laten zoeken :  *zoek uw eigen parochie  *eigenheid behouden  *eenheid in 
verbondenheid   *veranderen van  parochie   *de bollen gaan niet in elkaar op … maar zijn 
verbonden. 
-De bisschop hier houden, we blijven hem steunen in wat hij doet. 
-Het idee van het loden bolletje als “veer” is een prachtig idee. 
-We vertrouwen ook op de wijsheid van jullie die structuren brengen. 
-Wij blijven geloven in het belang van dromen maken. 
-Blij zijn met onverwachte inbreng en dat engagement aanwakkeren. 
-Warm welkom. 
-Goeie morgen, goeie dag = lied dat nu succes heeft op de grasmat van onze liturgie leggen. 
-Veel goede wil wel … Maar grenzen. 
-Ik had schrik veel over structuren te horen, maar heb vooral GEEST-kracht ervaren. Dat “verbinden” 
gebeurt vanuit Jezus en zijn evangelie. Maar al hebben we allemaal onze accenten op verschillende 
bladzijden. Hoe bewaken we de eenheid van dat woord? Is het nu niet vaak te veel een preken voor 
eigen parochie? Hoe bewerken we terug dat Pinkster-wonder? Toch maar als we terug willen 
openstaan voor het WOORD, voor de GEEST, die Hij gegeven heeft? 
 


