NIEUWE PASTORALE ZONES.
Sinds april 2012 werken wij met een stuurgroep van 10 mensen,
uit de verschillende federaties,aan een nieuw pastoraal plan voor
ons decanaat Tienen. Dit plan werd ruim ter sprake gebracht bij
parochie-en federatieploegen, kerkfabrieken en andere
belanghebbenden.
Het is nu tijd om dat ook wat ruimer onder de aandacht te
brengen, daarom dit artikel. Heel deze operatie kwam er op vraag
van de bisschop, na een rondschrijven van minister Bourgeois, dat
ons bevraagt over het gebruik van de vele kerkgebouwen. Met de
vraag ook naar eventueel meervoudig gebruik ervan of eventuele
herbestemming. Hierop kunnen wij maar enkel zinnig antwoorden, als ook voor ons duidelijk is wat
wij nodig hebben voor ons pastoraal- en liturgisch werk in de toekomst.
Drie elementen die sterk benadrukt werden in ons zoeken zijn:
1.De zondagseucharistie.
Hoe moeten wij het parochielandschap eventueel herschikken om nog op een zinvolle wijze de
zondagseucharistie te vieren ? Zodanig dat dit echt geloofsversterkende vieringen zijn, waar de
deelnemers de levende Heer aanwezig voelen, samenkomsten die deugd doen, die ons geloof
voeden en echt laten vieren en die ook wervend zijn, waar mensen willen bijhoren.
2.De evangelisatie.
Hoe moeten wij ons herschikken om nog aan onze basisopdracht te kunnen beantwoorden in deze
tijd: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.”(Mt.28,19). Of anders gezegd, hoe brengen wij
het evangelie ter sprake bij de mensen van deze tijd in deze welbepaalde streek rond Tienen. Wat en
wie hebben wij daartoe nodig ?
3.De diaconie.
Het evangelie toont ons in hoofdzaak een enorme bekommernis voor zieken, zwakken, kleinen en
armen. Hoe komt dit best aan bod in ons pastoraal bezig zijn en hoe kan een nieuwe pastorale
aanpak dit nog beter tot uiting laten komen?
Met dit alles als doel voor ogen, hebben wij met de stuurgroep aan de bisschop een nieuw pastoraal
plan voorgelegd, dat in hoofdzaak volgende voorstellen doet.
Wij menen dat wij vier pastorale zones nodig hebben in ons decanaat ingedeeld volgens de
gemeentegrenzen (van belang voor de kerkfabrieken). Met in elke zone een zondagskerk, die in de
toekomst de plaats wordt waar de eucharistie zeker en goed zal gevierd worden. Zolang het kan zal
dat evenwel voorlopig ook nog in andere kerken gebeuren, indien er voldoende volk komt en een
benoemde priester aanwezig is.
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De zones zijn:
-Tienen, zondagskerk St.-Germanus.
-Hoegaarden, zondagskerk, St.-Gorgonius.
-Lubbeek, zondagskerk, St.-Martinus.
-Glabbeek, zondagskerk, O.L.V.- Geboorte, Kapellen.
De pastorale werking in deze zones en de nodige mensen en instrumenten daartoe nodig ,zullen vrij
snel door een bisschoppelijk decreet worden verduidelijkt.
Wij hebben niet geopteerd voor het sluiten van kerken(tenzij een). Maar dan is het ook nodig dat
deze kerken open zijn als plaatsen van rust, bezinning en gebed in de vele plaatselijke
woongemeenschappen. De kerkgebouwen kunnen ook dienstig blijven voor dopen, huwelijken,
uitvaarten en gebedsbijeenkomsten. En uiteraard ook voor activiteiten die overeenstemmen met de
aard en de bedoeling van kerkgebouwen. Veel zal hier afhangen van de creativiteit en de vitaliteit
van de verantwoordelijke gelovigen rond deze kerkgebouwen.
In de zones zal ook moeten overlegd worden omtrent de noodzaak van andere lokalen dan de
kerken. Wellicht zullen wij niet meer alles wat er nu is nodig hebben voor de pastoraal. Wat hebben
wij nodig is hier zeker de vraag die wij moeten beantwoorden.
In Tienen-centrum zal het klooster van de Grauwzusters ons pastoraal centrum worden. Dit zal een
plaats worden voor gebed, bezinning, vorming en pastoraal overleg. Hier moeten mensen ook steeds
terecht kunnen, elke dag, voor gesprek en alle nodige informatie en vorming rond sakramenten. Dit
huis zal ook de mogelijkheid bieden om even te verblijven en tot rust te komen. De bedoeling is dat
dit aanvankelijk voor het stadscentrum zal fungeren, maar later ook liefst voor gans het decanaat.

De uitkomst van heel deze operatie zal wellicht zijn, dat de pastorale zones de nieuwe parochies
zullen worden. Maar dat vraagt nog het nodige denkwerk en overleg en ook de ervaring op het
terrein zal ons hierbij zeker helpen.
U mag gerust reageren op deze voorstellen van onze stuurgroep naar:
Dekenij, Veemarkt 36, 3300 Tienen.
dekenij.tienen@skynet.be.
Deken Joris Hardiquest.
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