Een terugblik op 2018
Het nieuwe jaar is net begonnen, en dan past het om een overzicht te maken van de activiteiten
die het pastoraal team (PT) tijdens het afgelopen kalenderjaar heeft gerealiseerd. Zo’n overzicht
is zoals steeds een gebalde samenvatting van heel veel taken, liturgische en andere, die met veel
inzet gedragen worden door een relatief uitgebreide groep enthousiaste vrijwilligers. Op vraag
van enkele van onze kerkbezoekers focust dit verslag ook op de financiën van het PT, met als
doel transparantie te bieden aan de wijk waarin wij als kerk functioneren.
Het pastoraal team
Alle activiteiten die doorgaan in de Sint Norbertuskerk worden beheerd door het pastoraal team.
Dat beheer omvat in feite twee aspecten: het praktische en het liturgische. Voor de liturgische
invulling is de liturgische commissie verantwoordelijk. Deze commissie is een onderdeel van
het pastoraal team, en wordt gevormd door Kan. Hans Vanackere, Emmanuel Vankerckhoven,
Frans Van Looveren, Bruno Raes, Robert Michel en Bart Geurden. De liturgische commissie
staat in voor het opstellen van de jaarkalender en voor de inhoudelijke, liturgische planning van
alle zondagsdiensten.
Op 50 van de 52 zondagen konden we eucharistie vieren. Dit is gelijk aan liefst 96% van alle
zondagen, wat een grote luxe is in vergelijking met vele andere parochies. (Op de overige twee
zondagen vond een gebedsdienst plaats.) De liturgisch verantwoorde muzikale invulling zag er
in 2018 als volgt uit:
Bachcantatediensten:
4
Gregoriaanse diensten:
4
Cantorij:
13
Cantarella:
16
Cantores:
15
Totaal:
52
De onkosten met betrekking tot de Cantorij, Cantarella (vergoeding dirigenten) en de Cantores
(aanschaf en onderhoud albes) worden gedragen door de Kerkraad. De Bachcantatediensten
zijn nipt zelf-bedruipend, dankzij de giften van de kerkbezoekers/toehoorders en van de Belfius
Bank. De Gregoriaanse diensten worden financieel gedragen door de giften van de aanwezigen
en van het pastoraal team.
Tweemaal per jaar wordt er in de wijk Zurenborg een flyer in de brievenbussen gestopt (telkens
2.400 exemplaren) met een overzicht van de eucharistievieringen in de advents-/kersttijd en in
de Passietijd (incl. Palmzondag en Pasen). De kost van deze flyers wordt gedragen door het PT.
Elke Bachcantatedienst wordt voorafgegaan door een lezing in de Ark (boven de weekkapel),
gratis voor de toehoorders (gemiddeld 30 deelnemers, en het aantal groeit). Dit verloopt in
samenwerking met CCV, partner in Christelijk Vormingswerk.
Activiteiten in de Sint-Norbertuskerk
De praktische organisatie van alle activiteiten is in handen van Marie-Louise Jacoby, Gretel
Beyers, Rosane Teubner, Tony Bervoets, Ann Waeghe, Bart Geurden en Frans Van Looveren.
Zij worden daarbij geholpen door leden van de liturgische commissie én een schare sympathisanten. Zij staan in voor een zeer uitgebreid takenpakket, bijvoorbeeld: het openen en sluiten
van de kerk elke dag; de Godslampen brandend houden; beheer van de voorraad kaarsen;

hosties en gewijd water aanvullen; koffie en koekjes elke zondag; pannenkoeken bij lichtmis;
de adventskrans; opstellen en afbreken van de kerststal; stoelen verplaatsen bij Bachcantatediensten; onthaal en begeleiding van families bij huwelijken en begrafenissen; de stiften en
tekeningen aan de kindertafel; het gezangen-blaadje op elke zon- en feestdag; abonnementenbeheer parochieblad; organisatie van de catechese voor de eerste communicanten en de
vormelingen ... en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Sommige van deze activiteiten
genereren een kost, zoals de koffie en koekjes. Deze kost wordt dan gedragen door het PT. Alle
taken worden wel helemaal gratis uitgevoerd door onze vrijwilligers.
Activiteiten/deelnemers in 2018
Doopsels:
18
Huwelijken:
4
Begrafenissen:
15
Eerste communicanten: 21
Vormelingen:
17
Het aantal begrafenissen werd geteld van Allerzielen tot Allerzielen, dus van 2 november 2017
tot 2 november 2018. De overige aantallen zijn geteld per kalenderjaar.
Elk doopsel wordt voorafgegaan door een doopgesprek en elk huwelijk door de “ondertrouw”.
Deze 22 activiteiten gingen door in de Franciscuskapel, o.l.v. Kan. Hans Vanackere, en dankzij
Ann was dit telkens bij een tasje koffie of thee.
Wat de catechese betreft, schommelt het aantal eerste communicanten en vormelingen jaarlijks
rond de 20. Dit aantal geldt als kritisch minimum voor het Bisdom. Daarom zien wij ons, wat
de vormelingen betreft, dit jaar verplicht om samen te werken met Borgerhout. De gezamenlijke
vormselviering gaat door in onze kerk op 19 mei 2019. De kost van alle catechesemomenten
voor de eerste communicanten wordt gedragen door een kleine bijdrage (10 euro) per kind door
de ouders. Voor de vormelingen worden er geen kosten gerekend.
Enige duiding bij de financiën
Voor de huwelijken en begrafenissen geldt een door het Bisdom vastgesteld tarief van 250 euro.
Daarvan gaat ongeveer 15 euro naar het PT. De rest van dat bedrag gaat volgens verdeelsleutels
naar de kerkraad en naar het Bisdom. In 2018 bracht dit dus net geen 300 euro op voor het PT
– of dat zou toch moeten, want sommige begrafenisondernemers zijn slechte betalers, en hebben
meerdere herinneringen nodig alvorens zij ons betalen.
Uit de wekelijkse omhalingen, tijdens de eucharistie op zondag, stort de kerkraad een gedeelte
aan het PT. Wie ’s zondags de mandjes ziet, weet dat het niet gaat over fenomenale bedragen.
Zodra de achterstallige betalingen van de begrafenisondernemers in orde gebracht zijn, eindigt
het PT in 2018 met een “break-even”. Dat wil zeggen, geen winst, maar ook geen verlies. Mocht
iemand inzage wensen in de boekhouding van het pastoraal team, dan kan dat op eenvoudig
verzoek bij Gretel Beyers, de penningmeester van het pastoraal team. Hoe dan ook zijn de
inkomsten van het PT eerder beperkt, terwijl de uitgaven toenemen - vooral als we de kwaliteit
van onze liturgie, het onthaal en onze ‘public relations’ willen handhaven. Voor 2019 durven
wij dan ook verder op jullie steun rekenen.
(Bart Geurden)

