
WIE BEN IK?

 Greet Uydens

 Federatiecoördinator  

van federatie Hoogstraten - Rijkevorsel



FEDERATIE 

HOOGSTRATEN - RIJKEVORSEL?

• Samenwerkingsverband tussen parochies op grondgebied 

2 gemeenten

• 6 parochies Hoogstraten

• 2 parochies Rijkevorsel

• Federatieteam: pastores 

parochieassistenten 

PT-leden 

PCP’s

• Federatiecoördinator

houdt op te bestaan op 4 april 2016



FEDERATIE WORDT

PASTORALE EENHEID

Op 4 april 2016 krijgen we het decreet en worden we 

de pastorale eenheid Sint – Franciscus

Op 10 april om 10.00 u

in St.-Katharinakerk te Hoogstraten

aanstellingsviering



DE PASTORALE 

EENHEID 

• Nieuwe structuur van het bisdom

• Overstijgt de parochiegrenzen

• Overstijgt de gemeentegrenzen

• Beleid verschuift naar een team van minimum 5 mensen

• Deelverantwoordelijkheden en werkgroepen

• Samen gedragen verantwoordelijkheid

(liturgie – diaconie – verkondiging en catechese –

gemeenschapsopbouw) + financieel en materieel beheer

• Parochies blijven bestaan

• Niet enkel samenwerking maar echte netwerking



WAT OP VLAK VAN 

DIACONIE / ZORG VOOR 

MENSEN ?

• binnen federatie gedurende 2 jaar al overkoepelende 

werkgroepen op vlak van diaconie /

zorg voor mensen

1. ‘t Knooppunt

= overleggroep waar medewerkers van 

allerlei groepen hun initiatieven aan elkaar 

bekend maken en de krachten bundelen

(Welzijnsschakels / missiewerking / parochies / 

Wereldwinkels / BD/ …)

2. Broederlijk Delen



TOEKOMST DIACONIE

Binnen pastorale eenheid:

- Jan Leemans en ikzelf nemen 

deelverantwoordelijkheid diaconie op 

- werkgroep diaconie zal opgericht worden

- huidige werkgroepen zullen mogelijk aangepast 

worden / geïntegreerd worden

- mogelijk oprichten antennegroep

doel: zien waar noden zijn en partners zoeken



WAT DOET WERKGROEP 

BROEDERLIJK DELEN ?

1. Eenmaal per jaar één grote gezamenlijke activiteit:
2014: quizz
2015: solidaire maaltijd
2016: narcissenverkoop

2. Parochies aansporen om:

• Materiaal te bestellen: campagnemateriaal / kalenders

• Vieringen in teken van campagne te plaatsen
- info omtrent visueel element in kerk bezorgen 
- inleidende teksten voorzien
- liturgische vieringen bezorgen
- homilie voorzien (tekst / gastspreker)
- omhalingen

• Teksten voor in parochieblad Kerk & Leven ter beschikking 
stellen van redactieteams



WAT GEBEURT ER NOG VOOR 

BROEDERLIJK DELEN ?

1. Koffiestops organiseren 

- Hoogstraten vrijdag 4 maart van 11 tot 19 u. 

bij Colruyt Hoogstraten

- Rijkevorsel  1ste, 3de en 5de maandag van de vasten

van 9 tot 12 u. 

Op wekelijkse markt

met steun van plaatselijke bakkers

- scholen Wijsneus te Wortel

Het Kompas Rijkevorsel

St.-Luciaschool Rijkevorsel

- verenigingen / gemeente

2. Sponsorloop school De Meerpaal

scholengemeenschap Hoogstraten

3. Verkoop producten Oxfam Wereldwinkel Meer  1ste weekend vasten


