Beleidsnota rond sacramenten van doopsel-huwelijk-uitvaart
Parochies Bollebeek, Merchtem en Mollem

Enige tijd geleden kondigden we in de kerk en via het parochieblad aan dat we in onze
federatie op pater Karel kunnen blijven rekenen als pastoor. Er zijn wel een aantal
accentverschuivingen: de functie van econoom in de abdij van Grimbergen wordt zijn
hoofdopdracht; daarnaast blijft hij verantwoordelijk voor de parochies Bollebeek, Merchtem
en Mollem. Om dit alles naar behoren te kunnen vervullen, werden een aantal veranderingen
aangekondigd in de werking van de federatie Merchtem.

Doopselvieringen: vanaf heden gaan alle doopvieringen van onze federatie in principe de 3de
zondagnamiddag van iedere maand door in de kerk van O.-L.-V.-ter Noodt in Merchtem. Alle
dopen zijn gemeenschappelijk. Je kunt hiervoor inschrijven elke vrijdagmorgen tussen 9u. en
12u. op het federatiesecretariaat, Kerkstraat 9 in Merchtem, 052/ 37 25 14. Maak de afspraak
bij voorkeur liefst een maand vooraf. De ouders worden nadien uitgenodigd op een gezellige
avond waar alle informatie wordt gegeven. Meer uitleg vind je op Vierende
Gemeenschap/doopsel

Huwelijken: koppels die kerkelijk willen huwen, richten zich eerst tot de federatiepastoor,
pater Karel Stautemas via 0475/ 60 62 51, om datum en uur van het huwelijk af te spreken.
Nadien nemen ze contact met het onthaalcentrum ‘kom en trouw’. Dit kan de 1ste vrijdag van
de maand op het federatiesecretariaat, Kerkstraat, 9 in Merchtem tussen 19.30 u. en 20.30 u.
Alle formaliteiten worden hier geregeld. Verdere informatie met invulblad kan je vinden op
Vierende Gemeenschap/Huwelijk

Verrijzenisvieringen: vanaf 1 november 2010 worden de verrijzenisvieringen (uitvaarten)
woorddiensten, voorgegaan door mensen van onze federatie die daartoe werden opgeleid. Bij
een overlijden neem je eerst contact met de begrafenisondernemer die het centraal
meldingspunt van onze federatie op de hoogte brengt.
Aan iedere verrijzenisviering met woorddienst wordt op de laatste zondag van de
daaropvolgende maand een eucharistieviering verbonden die zal plaatsvinden in dezelfde
kerk. Voor Bollebeek wordt dit de eerste zaterdag van de daaropvolgende maand.

Karel Stautemas, federatiepastoor

De federatiecoördinatoren:
Norbert Kemels: 052/ 37 02 68 en Leen Merckx: 052/ 37 30 35

