
Start van het tweede werkjaar van onze Pastorale Eenheid 
 
Een mooie website, veel enthousiasme en boeiende initiatieven 
 
In de loop van het voorbije werkjaar werd door veel mensen en op diverse terreinen de basis 
gelegd voor de nieuwe structuur van onze kerkgemeenschap in Turnhout en Oud-Turnhout: 
onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Op de drempel van ons tweede werkjaar is het 
deugddoend te merken dat overal boeiende initiatieven genomen worden en het 
enthousiasme te voelen. Het Griekse woord ‘enthousiasme’ betekent  ‘door God bewogen’, 
dat is toch wat een Pastorale Eenheid in haar diepste betekenis is en moet zijn. 
 
Het is trouwens met enige trots dat we je aandacht vestigen op de website van onze 
Pastorale Eenheid: www.peclaravanassisi.be . Een helder en overzichtelijk werkinstrument, 
in een mooie en aangename vormgeving, waar je alle info vindt over onze 
kerkgemeenschap. Samen met dit parochieblad wordt de website ons belangrijkste 
communicatiemiddel. Werkgroepen en geloofskernen, de vieringen,  het kerkelijk leven in 
al haar uitdrukkingen, het verenigingsleven, onze kerken en zalen, het onderwijs en de 
zorginstellingen, de  initiatieven die we nemen of ondersteunen, niets ontsnapt aan de 
aandacht van onze webmaster Jan Van Rompuy. Hartelijk dank trouwens aan die man voor 
zijn mateloze inzet, die voor niemand die hem kent een verrassing is, en veel dank ook aan 
alle mensen die permanent info en materiaal aanleveren. Op de website zie je ook een 
handige kalender waarop je alle info vindt over aankomende activiteiten én je kunt er 
eenvoudig inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbief, een aanrader voor al wie graag 
op de hoogte is van wat er reilt en zeilt in onze kerkgemeenschap. 
 
Onze Pastorale Eenheid krijgt ook steeds meer gestalte in de concrete pastorale 
werking in onze parochies en geloofskernen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe aanpak in 
de Emmaüsparochie waarvoor gekozen werd bij de pensionering van Gille Cuyvers. Op 
zondag 3 september om 10.30 uur is er in de Sint-Franciscuskerk te Schorvoort een 
dankviering voor de jarenlange inzet van Gille. Dan worden ook de nieuwe pastores 
verwelkomd  die in het kader van hun opdracht binnen de Pastorale Eenheid bijzondere 
aandacht zullen hebben voor de Emmaüsparochie. Pater Vincent Mutebi zal er voorgaan in 
de eucharistievieringen, diaken Charel Verhoeven zal de doopsels toedienen en in 
huwelijksvieringen voorgaan. Enkele  vertrouwde  mensen uit de eigen gemeenschap 
werden door de bisschop gemandateerd als voorganger in gebedsdiensten en uitvaarten. 
“Ne zanger is een groep” zong Wannes Van de Velde. Anno 2017 geldt dat ook voor “ne 
pastoor”. 
 
Samenwerking 
Ook in het nieuwe werkjaar willen wij veel aandacht besteden aan oecumene en 
samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. In de rubriek ‘Geloof in gesprek” in 
dit parochieblad stellen wij u graag verder de vele geloofsgemeenschappen in Turnhout en 
Oud-Turnhout voor. Wij zijn vanuit de Pastorale Eenheid ook actief in de Raad van Kerken 
van de Noorderkempen (RKNK) en zetten onze schouders onder diverse initiatieven 
samen met andere Kerken. Ik denk aan de lezing over “500 jaar Reformatie en 
Contrareformatie in Turnhout en de Kempen “ op 14 september om 20 uur in het 
Taxandriamuseum en bijzonder aan de Vredeswake die we op donderdagavond 28 
september om 19.30 uur houden in de protestantse kerk aan de Gierlesteenweg. Ook in 
onze eigen kerken zal de Vredesweek dit jaar alle aandacht krijgen, daarover later meer.  
 
Natuurlijk zetten we ook met veel enthousiasme onze lezingencyclus verder in het HIVSET 
rond “Christen zijn in de 21ste eeuw”, in samenwerking met het Vormingscentrum HIVSET. 
Op maandagavond 25 september om 19.30 uur spreekt prof Bénédicte Lemmelijn (KU 
Leuven) over ‘De Bijbel serieus nemen zonder hem letterlijk te lezen: op zoek naar het 
essentiële”. Onze lezingencyclus wordt ook vanuit het bisdom bijzonder gewaardeerd. We 



werken aan een versterking van de  samenwerking met de diocesane vormingsdienst CCV, 
en kondigen nu al aan dat de nieuwe jaarcyclus op dinsdagavond 16 januari 2018 zal 
beginnen met als spreker onze bisschop mgr. Johan Bonny. 
 
Verjaardag 
Doorheen al onze initiatieven hoorden we regelmatig mensen zeggen hoe deugddoend ze 
de massaal bijgewoonde viering vonden in de Sint-Pieterskerk bij de start van onze 
Pastorale Eenheid op 9 oktober 2016, met de aanstelling van de teamleden en de pastores 
door bisschop Bonny. Daarom hebben wij beslist ieder jaar in oktober onze verjaardag te 
vieren met een plechtige eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk. Op die zondag is er 
nergens anders in onze Pastorale Eenheid een viering, de bedoeling is dat één keer per jaar 
we allemaal samenkomen om de eucharistie te vieren in onze zondagskerk. Dit jaar gaat 
deze viering door op zondag 29 oktober om 11 uur. Voorganger is vicaris Wim 
Selderslaghs, en we willen deze viering een internationale kleurtje geven met de inbreng van 
onze Afrikaanse, Filipijnse… katholieke gemeenschappen. Daarover zeker later meer! 
 
Tussen al deze activiteiten door is het allerbelangrijkste natuurlijk het dagelijkse leven dat 
door zovelen gedragen wordt in al onze parochies en geloofskernen, gesteund door de 
diverse werkgroepen van onze Pastorale Eenheid. Ik denk aan de liturgie en de 
gebedsbijeenkomsten in onze kerken en kapellen, de activiteiten rond catechese en vele 
vormen van verkondiging, het engagement in diaconie en solidariteit met mensen in 
armoede, het bouwen aan verbondenheid in bewegingen en verenigingen, de pastorale 
werking in de gevangenis en in onze scholen en zorginstellingen, het biddende leven van 
onze religieuze gemeenschappen. Ik vermeld ook graag het vele werk ‘achter de schermen’ 
van de mensen die de zorg opnemen voor de materiële en financiële aspecten van ons 
kerkelijk leven.  
 
Wannes had gelijk: “Ne zanger is een groep, een lieke zingt ge nooit of nooit allenig”. 
Laat dit het motto zijn waarmee we het nieuwe werkjaar ingaan. Elk authentiek geloofslied 
wordt gezongen in een gemeenschap. In Turnhout en Oud-Turnhout is dat ook vandaag 
een brede, levende en gevarieerde gemeenschap van heel veel mensen. Laten we, in al 
onze verscheidenheid, ook dit werkjaar met overtuiging samenwerken, “elkander dragend in 
geloof, Gods Woord verwachtend van omhoog”. 
 
Dirk Godecharle 

 


