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Waarvoor dient een  

 

VERREKIJKER? 
 

Juist, ja. Om ver te kijken 

 

 

We richten onze blik op de toekomst van onze parochie.  

Hoe ziet die eruit, binnen twee, vijf, tien jaar, als we niets doen?  

En waar staan we binnen twee, vijf, tien jaar, als we iets doen?  

 

Om het beeld duidelijk te krijgen, gaan we op zes platformen staan 

Elk steunt op een laag van de bodem waarop onze gemeenschap ge-

bouwd wordt.  Onze bisschop verwijst ernaar in zijn visietekst : ge-

meenschapsvorming, catechese, diaconie, zorg voor de schepping, 

liturgie en het materiële.  

 

Maar de toekomst zal anders zijn dan het verleden. We herdopen dan 

ook onze zes platformen, dat daagt uit om op zoek te gaan naar frisse 

ideeën: 
  

*  ‘gemeenschapsvorming’ is platform  LO.com 

*  ‘catechese’ is platform  Wegwijzers 

*  ‘diaconie’ is platform  Vuurstenen 

*  ‘zorg voor de schepping’ is platform  Ecodroom 

*  ‘liturgie’ is platform  Andersziens 

*  ’het materiële is platform  Voorzienigheid 

 

Deze brochure is een eerste kennismaking met de vernieuwde structuur.  

We hopen dat alle mensen die nu reeds, op één of andere manier, actief 

zijn zich zullen kunnen vinden in deze organisatievorm.  Wie weet 

voelen ook andere mensen zich aangesproken.  

 

We hopen echt dat het gezellig druk zal worden op die platformen. 
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LO.com 
 

Opdrachtverklaring 

 

We willen, vanuit een christelijke inspiratie, een plek van 

verbondenheid creëren waar iedereen zich kan en mag thuis voelen. 

We werken actief mee aan alle initiatieven die bijdragen tot een 

warmere samenleving.  

 

Slagzin 

 

Samen  sterk. 

 

Beeldverklaring 

 

Onze tent bestaat eigenlijk uit drie tenten … 

Een tent om samen te vieren, plezier te maken, te genieten … 

Kortom voor de goede dingen des levens. 

Een tent om samen te wenen, te rouwen, in de put te zitten … 

Kortom voor de pijnlijke en moeilijke dingen van het leven. 

Een tent om samen met het ‘Mysterie’ te zijn … 

Kortom om alleen te zijn, om na te denken, om te bezinnen, om … 
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Bijbelse verwijzing 
 

Petrus was zo onder de indruk van het magische ‘mysterie’ moment op 

de Taborberg dat hij uitriep: ‘Laat ons hier drie tenten bouwen’. 
 

Accenten uit de visietekst van de parochie 

 

In onze gemeenschap op linkeroever zijn alle mensen van goede wil 

van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, 

en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en 

met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we 

geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis 

kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de 

hemel. 
 

Uit de visietekst van de bisschop 
 

(hoofdstuk 9 : dialoog en samenwerking, vanaf p. 65). 

Over de meerwaarde van een minderheid: daarover gaat het in het 

Evangelie. 

Langs de weg van de dialoog willen wij bijdragen tot meer 

menswaardigheid om ons heen. 
 

Belangrijke pijlers. 
 

* Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding 

op maat. 

* We werken aan een efficiënte organisatie van de eigen gemeenschap 

en passen, indien nodig, de structuren aan. 

* We maken een duidelijke taakverdeling en streven naar een 

democratisch gemandateerd leiderschap dat met de door het beleid 

aangestelde verantwoordelijke(n) een team vormt. 

* We blijven ons verbonden voelen met de rest van onze pastorale 

eenheid. 

* Via contacten en medewerking aan initiatieven willen we de band 

behouden met het grotere geheel van linkeroever.  
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Wegwijzers 

 

Opdrachtverklaring 

 

We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, mensen begeleiden, 

ondersteunen en stimuleren in hun zoektocht naar zingeving.  

Deze hedendaagse invulling van de waarden die Jezus ons voorleefde, 

krijgt vorm bij de belangrijke keerpunten van het leven, maar is daar 

niet toe beperkt. 

 

Slagzin 

 

Samen op weg. 

 

Beeldverklaring 

 

Een wegwijzer is niet dwingend. 

De weg gaan is belangrijker dan het einddoel bereiken. 

Een goede wegwijzer geeft verschillende doelen aan. 
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Bijbelse verwijzing 

 

Onderweg ging Hij met hen mee (Lc 24). 

 

 

Accenten uit de visietekst van de parochie 

 

In onze gemeenschap op linkeroever zijn alle mensen van goede wil van 

harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en 

nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met 

een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we 

geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis 

kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de 

hemel. 

 

 

Uit de visietekst van de bisschop 

 

 (hoofdstuk 4 : liturgie en sacramenten, vanaf p. 25). 

Het geloofsverhaal van christenen verloopt meestal niet rechtlijnig.  Het 

gaat op en af, het maakt sterke en zwakke tijden door. 

Geloven doen we niet alleen.  We staan in een ketting. 

 

 

Belangrijke pijlers 

 

* Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding 

op maat. 

* We blijven aandacht geven aan de duiding van de belangrijke 

momenten in het leven. 

* We trachten in dialoog te gaan met diegenen waarmee wij geen 

aansluiting meer vinden, zonder het oogmerk hen ‘terug te winnen’. 

* We pleiten voor een gezamenlijke zoektocht. 

* We werken aan persoonsgebonden wegwijzers.  Buddy’s voor zij die 

zoeken naar zin, duiding, geloof, … in hun leven van alledag.  
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Vuurstenen 
 

Opdrachtverklaring 

 

We willen, vanuit onze christelijke inspiratie en gezond nieuwsgierig, 

mekaar ontmoeten in al onze kwetsbaarheden en zo komen tot een 

relatie met wederzijdse interesse en respect. 

 

 

Slagzin 

 

Samen vonken slaan. 

 

 

Beeldverklaring 

 

Vuurstenen hebben mekaar nodig om vuur te kunnen maken.  De eerste 

vonken vragen geduld en doorzettingsvermogen. 

 

 

 



9 
 

Bijbelse verwijzing 
 

Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je ook voor mij gedaan (Mt. 

25,45). 

 

 

Accenten uit de visietekst van de parochie 
 

In onze gemeenschap op linkeroever zijn alle mensen van goede wil 

van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, 

en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, 

en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we 

geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis 

kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de 

hemel. 

 

Uit de visietekst van de bisschop 

 

 (hoofdstuk 7 : diaconie en zorg, vanaf p. 51). 

De ergste kansarmoede, uitsluiting of eenzaamheid zit trouwens niet in 

de zorgvoorzieningen.  Ze zit verscholen in onze dorpen, steden 

agglomeraties, achter de muren van onze welvaartmaatschappij. 

In hun sociaal engagement kunnen christelijke gemeenschappen best 

samenwerken met de overheid en het maatschappelijk middenveld. 

 

 

Belangrijke pijlers 
 

* Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding 

op maat. 

* We blijven niet aan de kant. 

* We maken werk van ontmoetingsplekken waar mensen van diverse 

afkomst, met verschillende opvattingen en noden, mekaar kunnen 

bemoedigen, inspireren, … 

* We maken vuur om ons samen aan te warmen. 

* Voor ons is sociale rechtvaardigheid geen loos begrip.  
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Ecodroom 
 

 

Opdrachtverklaring 

 

We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, zorg dragen voor de 

schepping.  We werken mee aan de drastische verkleining van de 

plaatselijke ecologische voetafdruk.  

 

Slagzin 

 

Samen planten we een toekomst voor onze schepping. 

 

 

Beeldverklaring  

 

Als mensen hun voetafdruk achter laten door samen op stap te gaan, 

zorgt dit voor inspiratie om te blijven dromen van verbondenheid in een 

gezondere toekomst. 
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Bijbelse verwijzing 

 

Dienen zal jij, behoeden deze aarde van mij (naar Genesis 2). 

 

 

Accenten uit de visietekst van de parochie 

 

In onze gemeenschap op linkeroever zijn alle mensen van goede wil 

van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, 

en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en 

met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we 

geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis 

kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de 

hemel en de aarde. 

 

 

Uit de visietekst van de bisschop 

 

 (hoofdstuk 9 : dialoog en samenwerking, vanaf p. 65). 

Langs de weg van de dialoog willen wij bijdragen tot meer 

menswaardigheid om ons heen. 

 

 

Belangrijke pijlers 

 

* Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding 

op maat. 

* We willen meewerken binnen de parochie - en ruimer op linkeroever - 

aan concrete acties om onze ecologische voetafdruk te verminderen. 

* We geloven dat ecologie maar vorm krijgt wanneer diverse groepen 

hier samen aan werken.  Omdat de generaties na ons ook recht hebben 

op een leefbare en gezonde aarde. 

* We willen samen aan ecologie werken om soberder en gelukkiger te 

leven.  
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Andersziens 
 

Opdrachtverklaring 

 

We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, in gemeenschap het leven 

vieren.  Op mooie en moeilijke momenten, bij belangrijke gebeurtenis-

sen én in het dagelijks leven. 

Met oude rituelen en hedendaagse vormgeving streven we ernaar onze 

verbondenheid met mekaar en met onze inspiratiebron gestalte te geven. 

 

 

Slagzin 

 

Samen vieren. 

 

Beeldverklaring 

 

In onze liturgische samenkomsten trachten we mensen anders naar de 

werkelijkheid te laten kijken.  Op sterke momenten van het jaar en bij 

belangrijke gebeurtenissen in ‘het leven’ willen we de diepere zin ervan  

duiden. 
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Bijbelse verwijzing 

 

Waar twee of drie in mijn naam samen zijn (Mt. 18,20). 

 

Accenten uit de visietekst van de parochie 

 

In onze gemeenschap op linkeroever zijn alle mensen van goede wil van 

harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en 

nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met 

een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we 

geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis 

kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de 

hemel. 

 

Uit de visietekst van de bisschop 

 

 (hoofdstuk 4 : liturgie en sacramenten, vanaf p. 25). 

Te gemakkelijk wordt alles wat in het kerkgebouw gebeurt een ‘viering’ 

genoemd.  Uiteraard heeft de liturgie te maken met de schoonheid van 

het geloof en de kracht van Gods nabijheid, die altijd een geschenk is.  

Toch is niet alles in de liturgie ‘feest’ of ‘feestelijke viering’. 

Parochies investeren veel energie in het liturgisch jaar, in de wekelijkse 

zondagsdienst, in de voorbereiding van de eerste communie en het 

vormsel, in een verzorgde uitvaartliturgie, in een sfeervolle inrichting 

van het kerkgebouw.   

 

Belangrijke pijlers 

 

* Wie zich inzet mag rekenen op ondersteuning, begeleiding en voeding 

op maat. 

* We passen de liturgische ruimten aan de maatschappelijke context 

aan, zowel wat het aantal betreft als wat betreft de inrichting. 

* We zoeken naar eigentijdse vormen om het leven te vieren. 
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Voorzienigheid 
 

Opdrachtverklaring 

 

We willen, vanuit onze christelijke inspiratie, ethisch omgaan met de 

beschikbare middelen.  Die moeten in ieder geval meer ten dienste staan 

van de uitbouw van de gemeenschap dan ten dienste van het patrimo-

nium.  Openheid, edelmoedigheid en transparantie zijn hierin sleutel-

begrippen. 
 

Slagzin 

 

Samen verwerven, beheren en spenderen. 

 

Beeldverklaring 
 

Om een werking te kunnen uitbouwen heeft de gemeenschap ook 

financiële middelen nodig. 

We moeten voortdurend overwegen waar en hoe we die bij mekaar 

kunnen krijgen. Een belangrijke inbreng van de leden van de 

gemeenschap is een evidente voorwaarde.  Ook subsidiëringswegen en 

toelagen dienen onderzocht en in ’t oog gehouden te worden. 
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Bijbelse verwijzing 
 

Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God 

toekomt  (Mt. 22,21). 
 

Accenten uit de visietekst van de parochie 
 

In onze gemeenschap op linkeroever zijn alle mensen van goede wil 

van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, 

en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en 

met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we 

geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis 

kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de 

hemel. 
 

Uit de visietekst van de bisschop 

 (hoofdstuk 8 :vanaf p. 57). 
 

Voor het bisdom ligt de lat van het vormingsaanbod op de hoogte van 

hun financiële mogelijkheden.  Aan de ene kant zullen we moeten 

nadenken over een mogelijke herschikking of bijsturing van het 

bestaande aanbod.  Aan de andere kant maakt deze visietekst duidelijk 

dat nieuwe en bijkomende initiatieven nodig zijn.  Voor extra financiële 

middelen zullen we een beroep doen op onder meer projectgebonden 

sponsoring. 

(hoofdstuk 3 : vanaf p. 17) 

Hoe kunnen wij de beschikbare gebouwen optimaal benutten, rekening 

houdend met de huidige omvang en werking van onze gemeenschappen 

en met nieuwe noden die zich aan dienen ?  Het is een vraag die we niet 

uit de weg kunnen gaan.  
 

Belangrijke pijlers 
 

* Het goede gebruik van de schaarse middelen op lange termijn, noopt 

tot overleg tussen alle beleidsorganen die met de materiële aspecten van 

de parochie bezig zijn. 

* In ieder geval dienen belangrijke beslissingen een breed draagvlak te 

hebben. 
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Epiloog 
 

 

Hiermee werd de inleiding, de handleiding voor ons werk op de 

verschillende platformen aangereikt. 

We maakten al kennis met anderen op ons platform. 

We deden een eerste verkenning van wat er op ‘ons’ platform dient te 

gebeuren. 

 

En na de opstartfase zijn we gelanceerd om de toekomst van onze 

parochie verder uit te tekenen én om ze te realiseren.  Met vele handen! 

 

Zoals gezegd in de inleiding: het zal gezellig druk zijn op al die 

platformen de komende tijd! 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
 

parochieteam@sint-anna-ten-drieën.be 

 

Gaston Burssenslaan 17 – 2050 Antwerpen 

Tel.: 03 219 32 29 
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