
Primeur voor Parochieraad 

 
Vorige week woensdag kreeg de Parochieraad in primeur de 
nieuwe website van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën te zien. 
Pas enkele uren voordien was de informatie op het net 
gelanceerd. Hoewel het om een open parochieraad ging was er 

relatief weinig volk opgekomen om de geboorte van dit moderne communicatiemiddel bij te wonen. Dat is 
spijtig want de kwaliteit van de website is groot en interessant en de commentaar bij de nieuwe website 
was uitstekend. 
Webmaster Koen Meessens hierin bijgestaan door heel wat vrijwilligers van verenigingen en organisaties, 
is er inderdaad in geslaagd een erg boeiende site op het net te zetten. 
Luc George leidde de geboorte van de website in met het belang van de digitale revolutie in onze 
samenleving te benadrukken. Plaatselijk contactpersoon Annemie Van Passen onderstreepte vooral het 
belang van de duidelijkheid van de informatie en het nut om zo actueel mogelijk te blijven maar liet ook 
duidelijk verstaan dat computerinformatie niet de waarde van een goed contact tussen mensen kan 
vervangen. Informatie uitwisselen in een goed gesprek van man tot man of vrouw, blijft noodzakelijk. 
 
Zeer gevarieerd 

Koen Meessens legde voor de aanwezigen dan het gebruik van de zeer gevarieerde website uit. Drie 
klikken met de muisknop volstaan om het onderste uit de kan van de aangeboden informatie te vinden. Er 
zijn negen grote hoofdstukken die kunnen worden aangeklikt. Een Welkom laat de bezoeker van de 
website kennis maken met de parochie, met de Sint-Annakerk, de Lucaskerk en de kapel van O.L. Vrouw 
ter Schelde, en brengt van ieder een stuk geschiedenis. Elke Dag is een hoofdstuk gewijd aan de 
dagelijkse activiteiten die kerkgebonden zijn. Het Leven Vieren geeft alle informatie over de grote 
levensmomenten zoals doop, eerste en plechtige communie, huwelijk, ziekenzalving en uitvaart. Samen 
Genieten is het hoofdstuk gewijd aan het verenigingsleven in de parochie. Wat wanneer is de agenda van 
alle gebeurtenissen dag na dag en maand na maand. Vier jij mee is een hoofdstuk dat betrekking heeft op 
de mogelijkheid om contact te leggen met diverse parochiediensten en verantwoordelijken. Zoeken is een 
middel om snel informatie op te zoeken. Jouw mening is de plaats waar je zelf commentaar kunt leveren 
en via e-mail versturen en het hoofdstuk Toekomst behandelt dan de plannen die er in de parochie 
bestaan onder meer met betrekking tot de herinrichting van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk en waarvoor de 
werkgroep Kiezel verantwoordelijk is. 
Elke hoofdstuk werd zeer beknopt toegelicht door Herman Augustyns, Annemie Van Passen, Erik 
Balbaert, Marc Tassier Luc George en Koen Meessens. 
 
Kerk en Leven 

Na de kennismaking met de gloednieuwe website die regelmatig zal worden aangevuld en verbeterd, 
werd het glas geheven op de nieuwgeborene. De aanwezigen konden dan hun eerste opmerkingen kwijt 
over de website maar ook over de communicatie in het algemeen. Herhaaldelijk werd benadrukt dat niet 
iedereen over computer en Internet beschikt en dat daarom de geschreven en gesproken informatie 
belangrijk blijft. Het parochieblad Kerk en Leven werd daarbij als belangrijkste informatiemiddel naast de 
website vernoemd. Ook werd erop aangedrongen dat verenigingen en organisaties tijdig hun activiteiten 
aan het parochiesecretariaat of via e-mail zouden melden en van tijd tot tijd ook eens een verslag zouden 
insturen van hun activiteiten bestemd voor Kerk en Leven. Annemie Van Passen sprak tenslotte nog een 
dankwoord uit aan het adres van de afwezige Guido Vonken die afscheid nam als lid van de 
Parochieraad. Volgende Parochieraad is voorzien op woensdag 26 september.  
L.M.  
 
Klik voor al uw informatie: www.sint-anna-ten-drieen.be  

 


