Vertaling van de visietekst “een houtskoolvuur met vis erop en brood” naar het Dekenaat
Kempen Oost in het Bisdom Antwerpen
In 2012 is de visietekst verschenen van het Bisdom , die later verder praktisch vertaald is in
nr 1 : de pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen en nr 2 : Wij vieren de zondag.
Ons lijkt het zinvol om blijven stil te staan bij de omschreven werkpaden in de visietekst en
deze waar mogelijk te vertalen naar ons Dekenaat .

1. Een netwerk van parochies
Gelijdelijk aan zullen alle federaties worden omgevormd naar pastorale eenheden die op
hun beurt een nieuwe parochie kunnen vormen. Heel specifiek voor ons Dekenaat zullen we
mee moeten nadenken over een masterplan hoe we dit proces mee kunnen ondersteunen
en begeleiden, naast de begeleiding en ondersteuning die wordt aangeboden vanuit het
Bisdom.
Het zal niet alleen de taak zijn van het Dekenaat om de aangestelde begeleiders , plaatselijk
en vanuit het bisdom, attent te maken op de plaatselijke gevoeligheden . Maar ook zal het
voor de Deken en Deken- assistent een uitdaging zijn om voortdurend op de hoogte te
blijven van de lopende processen .
Ook zal het Dekenaat mee de opmaak van de kerkenplans opvolgen en ondersteuning
bieden waar nodig om dit moeilijke proces te doorlopen .
Via de VZW Dekenaat Kempen Oost zijn er al linken met andere territoriale vormen vormen
van Christelijke gemeenschapsvorming .
2. Liturgie en sacramenten
Hierbij is voor het Dekenaat een rol weg gelegd om te bewaken dat op niveau van liturgie en
sacramenten een visie wordt gehanteerd van een eenheid in verscheidenheid. We zullen ook
plaatselijke geloofsgemeenschappen moeten blijven uitdagen om bruggen te bouwen
zodoende liturgische of sacramentele vieringen gevierd worden in brede gemeenschap.
Meer specifiek moeten we plaatselijke geloofsgemeenschappen overtuigen om vieringen te
centraliseren , maar dit met het nodige respect voor levendige geloofskernen zoals er in
onze regio vele zijn in bijvoorbeeld vele plaatselijke kapelletjes.

3. Een ketting van generaties
Het Dekenaat zal zoveel mogelijk impulsen moeten geven aan de parochies en PE rond
andere kijk op geloofsbeleving . Hierbij hoort de werking van Inspirelli , Tabee en CCV te
promoten .
Mee na te denken als Dekenaat over een andere vorm van zorg en zingeving in de laatste
fase van het leven behoort ook tot de opdracht van het Dekenaat

4. Opvoeding en onderwijs
De link tussen school en onderwijs is momenteel beperkt bestaande. Elke PE wordt er in
uitgenodigd om verbindingen te maken tussen onderwijs en school. Het Dekenaat zal hierbij
ondersteunen waar nodig gezien dit nieuwe uitdagingen betekend
Via de VZW neemt het Dekenaat de nodige initiatieven zodat het katholieke onderwijsnet
kan blijven beschikken over de nodige gebouwen en infrastructuur.

5. Diaconie en zorg
Het Dekenaat moet blijven pleiten voor pastores in zorgvoorzieningen en hun groei in
deskundigheid. Ook hun stem binnen PE mag niet vergeten worden .
Ook moeten we voortdurend de oprichting van een antennegroep op vlak van diaconie
aanmoedigen binnen elke PE om concrete noden te onderkennen en aan te pakken.
Natuurlijk moet het Dekenaat ook al het vrijwilligerswerk mee ondersteunen en waarderen
voor hun inzet . Hierbij kan dit oa gebeuren via de jaarlijkse dag van de vrijwilliger.

6. Van leerlingen naar medewerkers
Vanuit het Dekenaat moet een waarderend leiderschap uitgaan naar zijn pastores en
medewerkers . Hierbij zal er zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden met ieders
zijn kwaliteiten om een doelmatig personeelsbeleid te bepalen .
Het Dekenaat zijn hierbij de voelsprieten voor het Bisdom
Natuurlijk is conflictbemiddeling en hantering ook één van de essentiele zaken van een
Dekenaat
7. Dialoog en samenwerking
We moeten als Dekenaat alles mogelijk maken dat priesters of religieuzen uit andere landen
hun pastoraal dienstwerk kunnen verrichten in de best mogelijke omstandigheden.
Natuurlijk zal je ook als Dekenaat moeten voeling houden met de dagelijkse realiteit en daar
zijn werking op afstemmen.

Mogelijke acties

1. Een netwerk van parochies





Tweejaarlijks overleg moment tussen begeleiders en Dekenaat.
Plaatselijke geloofskernen die niet meer kunnen steunen op een
federatieverantwoordelijke een plaats geven in het federatieoverleg .
Federatieoverleg omvormen naar een overleg met verantwoordelijke van pastorale
eenheden.
De Deken minimaal één keer per jaar een bezoek brengt aan de PE om voeling te
houden met de plaatselijke werking .

2. Liturgie en sacramenten


In kaart moeten brengen waar lekengelovigen actief zijn binnen het Dekenaat en wat
hierbij de opleidingsnood is .

3. Een ketting van generaties



Tabee en Inspirelli zich laten voorstellen op federatieoverleg.
Initiatieven rond pop up kapel en light a candle ism met Inspirelli en CCV

4. Opvoeding en onderwijs


De oprichting van een intervisiegroep voor godsdienstleerkrachten binnen het
Dekenaat .

5. Diaconie en zorg


Jaarlijkse dag van de vrijwilliger

6. Van leerlingen naar medewerkers



Aandacht hebben voor de verjaardag van de pastoors binnen het Dekenaat.
Dit initiatief verder uitbreiden naar alle pastores.

7. Dialoog en samenwerking


Ons engageren binnen de TRK en de oecumenische diakonie Het Vlot

