10 jaar een vzw voor een pastor ; een juiste keuze...
10 jaar geleden is het ondertussen dat een aantal mensen van onze
toenmalige parochie gingen samen zitten om na te denken over
de toekomst van de parochie.
Zij voelden, wisten, zagen dat de kerk en de parochie een levend
gebeuren is: een gemeenschap van jong en ouder, vrouwen en
mannen, veel vrijwilligers en enkele vrijgestelden, vaste klanten
en toevallige passanten.
Zoveel verschillende mensen maar allemaal en samen bezield
door dezelfde boodschap van dat oude maar wel nog altijd zo
boeiende, leven gevende en uitdagende evangelie.
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Die ervaring, en het snel veranderende parochielandschap deed ons toen stilstaan bij de vraag
hoe we in deze tijd een open, gastvrije, bescheiden en authentieke kerk en parochie kunnen en
mogen zijn. Uit dat samen denken, spreken en overleggen groeide deze vzw.
De doelstelling was en is en blijft om middelen samen te brengen die aangewend kunnen worden
om een pastoraal vrijgestelde, een pastor deels te kunnen vergoeden voor het vele pastorale werk.
Een aantal overwegingen waren en blijven daarbij belangrijk.
Eerst en vooral maakt een levende dynamiek aan de basis -en gelukkig bestaat
die op onze parochie- de vraag naar een vrijgestelde niet overbodig. Zo'n dynamiek
versterkt namelijk die vraag alleen maar.
Een project -we weten, zien en ervaren dat ondertussen- dat alleen kans op slagen
heeft als ook heel wat vrijwilligers geëngageerd zijn en blijven. Daarnaast groeide
bij velen ook de gedachte dat we samen verantwoordelijk zijn voor de parochie en
de kerk die we in de toekomst zullen zijn.

Ondertussen zijn we 10 jaar verder. We zijn en blijven dankbaar voor zoveel vrijwillige inzet van zoveel
mensen die de parochie dragen en maken. We zijn en blijven dankbaar voor al de mensen die de VZW
hebben gesteund en blijven steunen. We zijn en blijven dankbaar voor de persoon van onze pastor Sanne;
voor de manier waarop zij nu al bijna 10 jaar lang haar taak opneemt. “Bescheiden, open, authentiek,
getuigend, gastvrij” -die woorden die ons destijds op weg hebben gezet- hebben zoveel inhoud gekregen
in haar gedreven engagement en warme nabijheid.
Samen met zoveel vrijwilligers mogen we zo kerk zijn in deze tijd en deze wereld. Kerk en parochie kan en
mag zo deugd doen. Dank aan allen die daar op veel verschillende manieren, ook door een gift aan deze
vzw, in geloven en aan werken.
-namens de vzw Pastor Edith Steinparochie, pastoor Piet

Zoals vorige jaren, werd ook in het afgelopen
jaar ons vzw-project financieel gedragen door
de vele giften van particuliere sympathisanten
en verenigingen.
In 2021 resulteerde dit in ruim €27.500 aan
ontvangsten. Naast ontvangsten zijn er echter
ook uitgaven. Deze bedroegen €36.500 en
hebben vooral betrekking op de verloning van
onze pastor. 75% van de uitgaven voor de
deeltijdse verloning van onze pastor vanuit de
vzw werden zo gedekt door eigen inkomsten.
Onze vzw -die geen toelagen of subsidies
ontvangt- is oprecht dankbaar voor elke steun.

Verdere ondersteuning aan de vzw blijft
essentieel. We roepen daarom iedereen op hun
engagement verder te zetten of dit in alle
vrijheid te (her)overwegen. Eenmalig of
doorlopend, groot of klein (want geen een is te
klein). Het is goed om zo samen onze
verantwoordelijkheid te nemen voor onze
parochie Edith Stein. Stortingen kunnen steeds
op rekeningnummer BE78 8921 3560 6086 met
vermelding ‘pastor’. Van harte dank.

