Week 47 nummer van 23 november 2022
van Don Bosco Buizingen voor Sint-Martinus Halle

DOE JIJ MEE VOOR DE WARMSTE ADVENT?

Donkere dagen voor Kerst: de natuur wordt stil, sterren helder aan de hemel, wachten, verwachten,
uitkijken, knusse thuis, gezelschapspel, vuur in de haard... We ervaren des te meer hoe we elkaar
nodig hebben. Vooral wie zorg en hulp nodig heeft is kwetsbaar.
Omarm jij ook de aarde en elkaar met een warm licht, een tekentje van verbondenheid en zorg? een
belletje, een kaartje, een tekening, iets lekkers, een gift, gebreide mutsjes... inspiratie waar geen
leeftijd op staat?
Het adventsteam

VERBIND JE MET HET LICHT
Vier weken lang mogen we uitkijken naar het licht van het
Kerstkind, naar God die zich met ons wil verbinden in een klein
en kwetsbaar kind.
Vandaag steken we een eerste kaarsje aan: een zacht licht dat
ons wil wakker maken en doet uitzien naar meer, naar Gods
droom, naar een leven in verbondenheid en liefde.
Na de viering starten jongeren samen met hun catechisten een
zinderende @ventuurdag:
bakken en breien, een lont verbinden tot prachtige kaarsen,
groene takjes verbinden tot mooie kransen, heerlijke groenten
verbinden tot een fluwelige soep...
Tijdens een soep op stoep verwarmt een heerlijke kom soep
onze harten.
Ook jij wordt van harte uitgenodigd mee door te verbinden ten
voordele van de campagne van Welzijnszorg tot iedereen
aangesloten is: Allemaal digitaal zonder vraagteken.
Hartelijk welkom op 27 november om 10 uur in de Don Bosco parochie.

VERSLAG PAROCHIERAAD DON BOSCO BUIZINGEN 19 OKTOBER 2022
(deel 2)
Als laatste puntje in het verslag van de ploeg moet er zeker vermeld worden dat er dringend meer
teams van zaalverantwoordelijken moeten bijkomen. Elk team moet bestaan uit 2 personen. De
doelstelling is dat ieder team 2 maal (of maximaal 3 maal) per jaar - bijvoorbeeld éénmaal in het
voorjaar en éénmaal in het najaar - verantwoordelijk is voor de opvolging van de activiteiten bij een
zaalbezetting zoals eetfestijnen, feesten, carnavalsgroepen, familiefeest, koffietafels, enz. De taak
van zaalverantwoordelijke in een notendop omschreven behelst het onthalen van de groepen bij
aankomst, sleutels overhandigen, gas- en elektriciteitstellers voor en na de activiteit opnemen, en na
afloop alle gehuurd materiaal nakijken en natellen in de zaal, keuken, bar, berging, enz. Het behelst
ook in geval van oproep om ter plaatse te komen indien nodig waardoor een vorm van permanentie
vereist is. Er zal nog een volledige functieomschrijving opgesteld worden en verdeeld worden onder
de leden. De leden van de raad wordt gevraagd om actief rond te kijken naar mogelijke kandidaten.
Het bezoek van deken Guy De Keersmaeker en hulpbisschop Monseigneur Koen Vanhoutte op
dinsdag 18 oktober droeg oorspronkelijk als thema de catechese maar het gesprek is veel algemener
verlopen.
Er is nood aan communicatie en overleg. Wij willen betrokken zijn en blijven. Daarom nodigen wij
Guy uit om naar onze werking te komen en er aan deel te nemen. Guy en Koen stellen
hiertegenover maar één argument: het ambtelijke van de kerk, het belang en de rol van de priester
als verbindend element.
Tijdens de volgende raadsvergadering op 16 november komt Guy zich voorstellen en zal aan de
vergadering deelnemen. Het inhoudelijke deel van de raadsvergadering zal dus grotendeels ingevuld
worden door een voorstellingsronde, waarbij we allemaal ons engagement in de parochieraad
uitleggen. Wat is de parochieraad, wat is het doel en het belang van de parochieraad, waarom zitten
wij in de parochieraad en hoe nemen we onze taak op?
Bij de varia zijn er twee punten aan bod gekomen. Bij het eerste bedankt Myriam iedereen die op
zondag 9 oktober mee 50 jaar Femma Don Bosco Buizingen gevierd heeft en eraan meegeholpen
heeft.
Bij het tweede variapunt zou het koor graag haar werking komen voorstellen tijdens de volgende
raadsvergadering. Marie-Rose wordt door de Parochieraad uitgenodigd en Hugo zal haar daarbij
bijstaan. De raad vraagt om tijdens die voorstelling van het koor toch ook iets te zingen.
Voor het inhoudelijk luik wordt er op vraag van de catecheseploeg in drie groepjes gebrainstormd
over de inhoud en invulling van de volgende gebruikte namen: catechese, catechist, vormsel, lange
weg, feest van de 8-jarigen en groeizegen. Ook wordt er hier gevraagd of er voor deze begrippen
nieuwe benamingen kunnen bedacht worden. Enkele voorstellen kwamen al naar boven maar er
wordt voorgesteld om verder te blijven denken. In de maand maart wordt de knoop definitief
doorgehakt. En dat is meteen ook de laatste opdracht die we meekregen voor de volgende zitting.
.
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