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De Sint-Norbertuskerk als “oase van rust in de drukke stad”
Veel mensen, ook jongeren, springen af en toe eens binnen in de Sint-Norbertuskerk. Vaak
doen ze dat om te genieten van de stilte en de rust, om even te mediteren, om te bezinnen of om
troost te vinden. Jonge ouders komen er met hun kleine kindjes. Er worden ook veel kaarsjes
gebrand.
Dit alles is slechts mogelijk omdat vrijwilligers Ann en Mark, elke ochtend opnieuw, de kerk
openen en in de late namiddag weer afsluiten. De meeste bezoekers van onze kerk tijdens
weekdagen, nemen niet deel aan de zondagse eucharistievieringen. Het gaat hier duidelijk om
een ander, maar daarom niet minder belangrijk publiek. Het kerkgebouw, en de sfeer die het
ademt, heeft voor hen wel degelijk een zinvolle betekenis. Een dergelijk gebruik van onze kerk
vinden wij dan ook erg belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kerk op deze manier
opnieuw een (extra) functie heeft in, en voor, onze wijk – een functie die we lange tijd waren
kwijtgespeeld. Ook daarom neemt onze kerk telkens deel aan initiatieven zoals ‘Open Kerken’,
‘Nacht der Kerken’ en ‘Open Monumentendag’. Het is voor ons een andere manier om zoveel
mogelijk mensen in ons kerkgebouw binnen te krijgen.
Mensen onthalen met stijl, begint aan de voordeur – in dit geval dus aan de kerkpoort. Bij elke
eucharistie, huwelijk of begrafenis dienen de trappen aan de ingang proper te zijn. Concreet wil
dat zeggen dat die trappen in 2017 meer dan 70 keer gekuist werden door vrijwilligers Ann en
Mark. En wat zij ’s ochtends op die trappen zoal vinden, dat wilt u liever niet weten ...
Doopsels, huwelijken, begrafenissen
In 2017 werden er 7 huwelijken ingezegend en 25 kinderen gedoopt. Elk huwelijk en elke doop
wordt voorafgegaan door een oriënterend gesprek met Kanunnik Hans Vanackere. Deze 32
gesprekken gingen telkens door in de Sint-Franciscuskapel, achteraan in onze kerk, meestal op
een zaterdagvoormiddag. Deze gesprekken verlopen ook weer met de nodige aandacht voor
onthaal. Voor vele aanstaande koppels en jonge ouders is dit trouwens de eerste kennismaking
met de werking van onze kerk. Een warm onthaal, met koffie of thee en een informatieve folder,
is daarom uiterst belangrijk.
Wat de huwelijken betreft, volgen er na het eerste gesprek nog twee à drie momenten waarop
het aanstaande koppel, vaak vergezeld van familieleden en vrienden, een bezoek brengt aan
onze kerk om ze in te richten en te versieren volgens hun persoonlijke smaak. Meestal gebeurt
dit op enkele avonden vlak vóór de huwelijksinzegening. Voor de dopen en huwelijken tezamen
ging het in 2017 over tenminste 46 momenten, verspreid over het jaar, waarop vrijwilligster
Ann al deze onthaalmomenten verzorgde.

Er vonden ook 12 begrafenissen plaats. Deze werden met veel zorg uitgevoerd door één van
onze twee lekenvoorgangers Frans en Bruno. Elke begrafenis wordt voorafgegaan door
tenminste één huisbezoek aan de familieleden van de overledene. Daar komt veel empathie aan
te pas, en soms moesten Frans en Bruno zich ook ver buiten Zurenborg verplaatsen. Maar dit is
nodig om een persoonlijke toets te kunnen geven aan de uitvaartplechtigheid, met veel aandacht
voor wat belangrijk was in het leven van de overledene. Bovendien is het heel belangrijk voor
het rouwverwerkingsproces van de nabestaanden. Daarom wordt er overigens ook na de
begrafenis nog veel aandacht besteedt aan hun nazorg. Het voorbereiden van de kerk voor een
uitvaartdienst, en ook het verzorgd onthaal van de begrafenisondernemers, is telkens in handen
van vrijwilligster Ann.
Een kleine honderd vrijwilligers
In de loop van 2017 zijn we erin geslaagd om meerdere nieuwe en jonge vrijwilligers aan te
trekken. Zo krijgen Ann en Bart voortaan hulp van Dries en Reintje voor de catechese van de
eerste communicanten, en Jantine krijgt hulp van Sylvaine, Koenraad en Ronja bij de
vormelingen. Er werden 20 eerste communicanten en 17 vormelingen ingeschreven. Hun
catechese ging van start in het najaar van 2017. De eindredactie van het parochieblad werd door
Robert overgenomen van Gretel, die voortaan de boekhouding van het pastoraal team verzorgt.
In de periode 2016 – 2017 boden niet minder dan 8 mensen zich spontaan aan om mee te zingen
in de Cantorij: Floortje, Barbara, Ludo, Peter, Paulien, Sylvaine, Tim en Anne-Danièle.
Vele vrijwilligers werden in dit jaaroverzicht zelfs niet eens genoemd: de leden van de kerkraad,
leden van het pastoraal team, de lectoren, de misdienaars, de leden van het orgelcomité enz. Ik
heb me gewaagd aan een optelsom van alle actieve onbezoldigde vrijwilligers, en bekwam 88
als resultaat. Dit is wellicht geen juist cijfer, maar het komt zeker aardig in de buurt. Het is in
ieder geval een indrukwekkend aantal.
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