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Sinds 1 september 2014 is de werking van de Sint-Norbertuskerk helemaal een aangelegenheid
van vrijwilligers geworden. Zoals in vele kerken is hier geen pastoor meer. De dagdagelijkse
werking, die aanvankelijk heel erg gecentraliseerd verliep (met de pastoor als ‘coördinator’),
verloopt vandaag eerder in een gedecentraliseerd model waarbij diverse verantwoordelijkheden
door verscheidene vrijwilligers gedragen (moeten) worden. Aanvankelijk bleek dat niet zo
eenvoudig te zijn, maar gaandeweg groeide deze vrijwilligerswerking uit tot een goed geoliede
machine. Vandaag mogen we stellen dat de werking van de Sint-Norbertuskerk volwassen
allures heeft gekregen.
Laten we even naar het jaar 2017 kijken om dit te illustreren.
Eucharistie op zondag
Het jaar 2017 telde 53 zondagen. In totaal verzorgde Kanunnik Hans Vanackere op 51 zondagen
een eucharistieviering. Bruno, één van onze twee lekenvoorgangers, verzorgde op de overige
twee zondagen een woorddienst. In vergelijking met vele andere kerken is het aantal
eucharistievieringen op zondag in onze kerk nog zeer hoog.
Op 8 zondagen vond er ofwel een Bachcantatedienst, ofwel een Gregoriaanse dienst plaats.
Tijdens de Bachcantatediensten verwelkomen we steeds zo’n 350 à 400 personen. Het Antwerp
Baroque Orchestra, Het Groot Akkoord en het Flanders Boys Choir staan garant voor de
kwaliteitsvolle uitvoering van de zorgvuldig gekozen en liturgisch passende Bachcantaten.
Voor de Gregoriaanse diensten wordt er telkens beroep gedaan op gerenommeerde externe
uitvoerders. De Gregoriaanse diensten zijn een recenter initiatief; het aantal bezoekers ligt
daardoor uiteraard wat lager. Niettemin mochten we tijdens de afgelopen Gregoriaanse dienst
in december toch zo’n 160 kerkgangers verwelkomen.
Ook tijdens de andere zondagen wordt er veel aandacht besteed aan liturgisch passende
gezangen, waarbij een bijzondere plek is voorbehouden voor de volkszang. De drie cantoren,
de Cantorij en Cantarella hebben hierin elk een belangrijke rol te spelen. Eén en ander wil dus
zeggen dat onze kerk één professioneel orkest en vier koren telt, wat hoogst uitzonderlijk is in
Vlaanderen.
Tijdens een reeks gewone zondagen in 2017 hebben we de aanwezigen geteld, en gemiddeld
genomen worden onze zondagse eucharistievieringen door 81 personen bijgewoond. Daarbij
moet men rekening houden met het feit dat we niet steeds dezelfde gezichten gezien hebben.
De meeste mensen komen niet elke zondag. Dat betekent dat het aantal regelmatige deelnemers
een stuk hoger ligt. Vaak zijn daar trouwens ook kinderen bij. Voor hen wordt een afzonderlijke
activiteit voorzien door vrijwilligsters Sandra en Ann. Zo kunnen hun ouders op een rustigere
manier deelnemen aan de eucharistie. Alle zondagsvieringen worden steevast afgesloten met
een gezellige babbel bij een tasje koffie of thee met koekje, achteraan in de kerk, bij
vrijwilligsters Lieve en Andrée.

Wij mogen vaststellen dat in onze kerk geen sprake is van een exclusief bejaard publiek. Het
clichébeeld dat de kerkgangers van vandaag allemaal mensen van hogere leeftijd zijn, gaat in
de Sint-Norbertuskerk zeker niet op. Wij zien ook heel wat jonge mensen in de zondagse
eucharistieviering.
Tenslotte merken wij ook dat een beduidend hoog percentage van onze zondagse kerkgangers
niet in de Zurenborg-wijk zelf woont. Enkelen leggen zelfs grote afstanden af om op zondag in
de Sint-Norbertuskerk mee te vieren, en nemen zelfs een vrijwilligersrol op zich. Ook de
uitstraling van de Bachcantatediensten tot ver buiten Antwerpen heeft hier ongetwijfeld mee te
maken.
Eucharistieviering op weekdagen
Verder wordt er ook op elke donderdag en op elke laatste zaterdag van de maand een
eucharistieviering in de weekkapel verzorgd door Pater Frans Peerlinck en Pater Jos Rymen.
Gemiddeld worden deze door 10 personen bijgewoond.
Als we de vieringen op zondag en op weekdagen samentellen, komen we tot een respectabel
aantal van ongeveer 120 eucharistievieringen in 2017, ofwel één eucharistieviering per drie
dagen.
Al deze bezoekersaantallen reflecteren uiteraard slechts een klein deel van de globale werking
van de Sint-Norbertuskerk. Ook buiten de eucharistievieringen heerste er in 2017 namelijk
nogal wat bedrijvigheid in de Sint-Norbertuskerk.
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