
VAN HARTE WELKOM



We ontsteken de 1° kaars 

op de adventskrans



Omdat Hij niet ver wou zijn

is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn,

heeft Hij willen wonen.

't Woord kwam in de duisternis,

licht werd aangeheven.

Maar wie weet dat Hij het is

die de mens doet leven.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.



God van God en licht van licht

aller dingen hoeder

heeft een menselijk gezicht,

aller mensen broeder.

Wilt daarom elkander doen

alle goeds geduldig.

Weest elkaar om zijnentwil

niets dan liefde schuldig.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.



Weest verheugd, van zorgen vrij:

God die wij aanbidden

is ons rakelings nabij

wonend in ons midden

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.



- Lezing uit Jeremia 33, 14-16

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd, dat Ik de belofte

vervul, die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk

Ik David een wettige afstammeling, die het land

rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda

gered en is Jeruzalem veilig. En die stad zal heten: Heer,

onze gerechtigheid.



Voor een synodale kerk: gemeenschap, 

participatie en zending; 

zo luidt het thema van de volgende 

bisschoppensynode 

(dit is een vergadering van bisschoppen 

over heel de wereld) in 2023.

- Over de synode



- Over de synode

Paus Franciscus droomt immers van een ‘synodale kerk’. Een kerk die het evangelie verkondigt en 

‘samen op weg gaat’ (dat is de letterlijke betekenis van het woord synode). 

En hij wil iedereen meenemen en horen in deze droom. 

Daarom start de eerste fase van deze synode vandaag al.

Elke gelovige, over de hele wereld wordt opgeroepen om deze weg te bewandelen, te beginnen in het 

eigen bisdom. De paus moedigt ons aan om elkaar te beluisteren zonder vooroordelen, om moedig en 

vrijmoedig te preken en om in dialoog te gaan met de Kerk en de samenleving.

Dit ‘samen op weg gaan’ is dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht 

naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, niet-gelovigen, en zeker 

ook met mensen aan de marge van Kerk en samenleving, mensen die uit de boot vallen.



- Over de synode

‘Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, 

en dus ook van deze raadpleging, niet is om documenten op te stellen, 

maar om dromen te doen ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, 

hoop te doen opbloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden,

relaties te weven, een dageraad van hoop te doen herleven, van elkaar te leren, 

en een positieve verbeelding te creëren die de geesten verlicht, 

harten verwarmt en handen sterkt

(Paus Franciscus)



- Wij bidden samen tot de Heilige Geest

Wij staan voor U, Heilige Geest,

in Uw naam komen we samen.

U die onze raadgever zijt,

kom tot ons,

sta ons bij

woon in onze harten.

Leer ons wat we moeten doen,

toon ons hoe we samen op weg kunnen zijn.

Behoed ons ervoor,

kwetsbaar en zondig als we zijn,

de richting kwijt te raken

en verwarring te veroorzaken.



- Wij bidden samen tot de Heilige Geest

Laat niet toe

dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.

Geef ons de gave van onderscheiding:

dat we ons laten leiden door wat waar en goed is

zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.

Breng ons tot eenheid in U:

dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn

op de weg naar het eeuwig leven.

Dit vragen we U,

Gij die werkt in alle tijden en alle plaatsen,

in gemeenschap met de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen. Amen.



a) Achtergrondinformatie

- de stad Bilzen heeft gevraagd om het bestaande kerkenplan te actualiseren om alzo te komen tot een

efficient en rationeel beheer van het patrimonium.

- een goedgekeurd kerkenplan dient als een leidraad voor stad, kerkbesturen en pastorale 

verantwoordelijken voor het nemen van beslissingen over gebruiken van de kerken, investeringen enz...

- een kerkenplan komt tot stand na een grondig overleg tussen kerkbesturen, Centraal Kerkbestuur, 

stad Bilzen en bisdom. Pas na goedkeuring door stad en bisdom is het kerkenplan van kracht.

- onze bisschop heeft bepaald dat men bij de opstelling van het kerkenplan moet vertrekken van een 

pastoraal plan. In functie van het pastoraal plan dient het kerkenplan tot stand te komen.

- het pastoraal plan (pastorale aanpak voor de komende jaren) is een verantwoordelijkheid van de 

pastorale verantwoordelijken: dit is het Team van de Pastorale Eenheid (priesters, diakens, 

parochieassistenten... en de leden die door de bisschop hiervoor benoemd werden. 



a) Achtergrondinformatie

- Het Team van de Pastorale Eenheid wenst dit pastoraal plan op te stellen in samen-spraak en in 

overleg met de pastorale medewerk(st)ers.

- sinds het begin van dit werkjaar is dit thema al besproken in alle samenkomsten

- plaatselijke pastorale medewerk(st)ers hebben een gedetailleerde oplijsting gemaakt van 

alle activiteiten die er in de plaatselijke parochiekerken momenteel (nog) plaatsvinden.

- er werd ook gevraagd om plaatselijk na te denken en te spreken over wat wij in de nabije 

toekomst nodig, wenselijk en belangrijk vinden....

We zijn blij en dankbaar dat dit meestal met de nodige ijver en ernst werd aangepakt !

- Het Team van de Pastorale Eenheid heeft in zijn laatste samenkomst op basis van het vorige een 

synthese gemaakt en wil dit nu met alle aanwezige pastorale medewerk(st)ers bespreken en hoopt dat 

er alzo in een synodale geest van vriendschap en met de hulp van de Heilige Geest een consensus kan 

groeien over ons Pastoraal Plan



b) Het doel van deze avond

• is dus niet een kerkenplan opstellen of goedkeuren

• is dus niet beslissen over welke kerken wel of niet gaan

gebruikt worden

• is een pastoraal plan goed te keuren dat moet dienen als

basis voor het vernieuwde kerkenplan



c) Werkwijze

- de aspecten ‘Diaconie-Caritas’ en ‘Communio-

Gemeenschapsopbouw’ zijn ook belangrijk in een pastoraal plan 

maar ze zijn niet gebonden aan een kerk. Daarom komen deze 

aspecten deze avond niet te sprake.

- we willen vooral focussen op de aspecten ‘Liturgie en Gebed’ en 

‘Catechese en Geloofsverkondiging’.

- we bespreken de 4 voorstellen een voor een: na uitleg krijgt 

iedereen de kans (microfoon) om gedacht en mening en voorstel te 

formuleren !!! 

De leden van het TPE luisteren en nemen nota !



Kunnen wij in een synodale sfeer een consensus bereiken over volgende voorstellen:

Het is belangrijk en nodig dat onze geloofsgemeenschap ook in de komende 

jaren een vaste plek heeft 

- waar men dagelijks de eucharistie kan vieren 

(zo lang als er priesters beschikbaar zijn)

- waar men dagelijks kan samenkomen om te bidden en te bezinnen 

(ook zonder priester/diaken)



Kunnen wij in een synodale sfeer een consensus bereiken over volgende voorstellen:

• Op 4 vaste plaatsen: 2 op zaterdagavond en 2 op zondagmorgen 

(zolang als er 2 priesters zijn)

• Op 2 vaste plaatsen: 1 op zaterdagavond en 1 op zondagmorgen 

(vanaf het moment dat er nog 1 priester is

• Op 1 vaste plaats: als er geen priesters meer zijn !



Kunnen wij in een synodale sfeer een consensus bereiken over volgende voorstellen:

• Alle catechetische activiteiten in de kerk van Hees:

- zolang er 1 priester is: met eucharistieviering

- als er geen priester is: met gebedsvieringen 

• De kerk van Hees is ook administratief centrum 

(secretariaat)



Kunnen wij in een synodale sfeer een consensus bereiken over volgende voorstellen:

• De doopsels: 

best tijdens de weekendvieringen 

(vanaf dat er 1 priester wegvalt)



Kunnen wij in een synodale sfeer een consensus bereiken over volgende voorstellen:

De huwelijken: 
• ofwel in 1 vaste huwelijkskerk

• ofwel in een kerk waar er een 

weekendviering is



Kunnen wij in een synodale sfeer een consensus bereiken over volgende voorstellen:

De kerkelijke uitvaarten: 
• ofwel in 1 vaste uitvaart-kerk

• ofwel in een kerk waar er een

weekendviering is



- de keuze van de kerken die we hiervoor nodig hebben gebeurt in overleg met CKB 

- de (her)-bestemming van de kerken die niet meer voor de eredienst gebruikt worden, 

moet bepaald worden door de kerkbesturen en de stad Bilzen.




