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E D I T O R I A A L

Eenheid in verscheidenheid

In Europa
Terwijl in Antwerpen het IPB vergaderde over ‘Een solidair Europa:
onze verantwoordelijkheid’ kwamen in Stockholm de voorzitters van
de verschillende Europese lekenfora samen om de studiesamenkomst
van 2014 voor te bereiden. Daarnaast stond de verdere ontwikkeling
van een gemeenschappelijke verklaring over de plaats en de rol van
leken in de Kerk en in de wereld op het programma.
Tijdens regelmatige contacten tussen de verschillende nationale raden
van katholieke leken worden informatie en ervaringen uitgewisseld met
betrekking tot de missie van de Kerk in de wereld en haar pastoraal
werk. Om de twee jaar is er een studiesamenkomst in een van de lidstaten over pastorale en socio-politieke thema’s.
Voor het ELF is de verwerkelijking van het Evangelie en de christelijke
sociale ethiek een belangrijke opdracht in het kader van een menswaardige toekomst voor Europa. Daarom hebben christelijke leken - in
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met priesters en andere gewijde mensen - een steeds grotere rol te spelen in de Kerk en in
de samenleving.
Door frequente onderlinge contacten kan het ELF ook bijdragen tot oplossingen in onze steeds meer geglobaliseerde wereld. Via de gezamenlijke activiteiten wil het ELF de leden aanmoedigen tot het nemen van
verantwoordelijkheden op nationaal niveau. In de samenwerking wordt
ieders cultuur gerespecteerd en op die manier draagt het ELF ook bij
tot de promotie van het Europese motto ‘Eenheid in verscheidenheid’.
Het ELF onderhoudt en versterkt contacten met de structuren van de
Europese bisschoppenconferenties (CCEE en COMECE), alsook met andere organisaties van de Katholieke Kerk op Europees niveau (CCPE,
UCESM e. a.), de Pauselijke Raad voor de Leken, en kerken en organisaties van andere christelijke tradities en oecumenische bewegingen.
De studiebijeenkomst in 2014 vindt plaats in Rome en heeft als thema:
‘De toekomst voor jonge mensen in christelijk perspectief’. Jongeren
zullen actief participeren aan die samenkomst.
In een gezamenlijke verklaring spreken leden van het ELF over de fundamenten van het werk als leken in de Kerk en in het midden van de
wereld. In deze context is het ELF voorstander van een grotere verantwoordelijkheid van de leken in samenwerking met de bisschoppen,
priesters en diakens.
In Vlaanderen
Zoals in Europa bestaat ook in Vlaanderen een grote diversiteit aan
groepen en gemeenschappen van christenen. Dat konden we vaststellen
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tijdens de reeks bijeenkomsten die het IPB
in de voorbije jaren wijdde aan de vormgeving van de lokale geloofsgemeenschappen.
Er zijn de territoriale gemeenschappen in
de parochies of pastorale eenheden. Die zijn
in volle evolutie zowel door de kerkelijke
reorganisatie als door het feit dat hoe langer hoe meer pratikerende
gelovigen naar een keuzeparochie trekken. Vanuit de categoriale pastoraal worden al dan niet tijdelijke groepen gevormd van mensen die
het geloof willen vieren, verkondigen of handen en voeten geven. We
denken hierbij o.a. aan initiatieven in ziekenhuizen en woonzorgcentra,
aan schoolpastoraal en bezinningsgroepen op school, aan groepen van
Welzijnszorg en Broederlijk Delen… Daarnaast zijn er de vele groepen
en bewegingen die mensen samenbrengen vanuit een evangelische bewogenheid. Ze zijn zeer divers, zowel qua ontstaan en spiritualiteit als
qua vormgeving en kerkverbondenheid.
Bij al deze geloofsgemeenschappen kunnen we de vraag stellen naar
hun vitaliteit en levensvatbaarheid voor de toekomst. Daarom start
het IPB een onderzoeksproject ‘Levende geloofsgemeenschappen voor
morgen’. Voor de Kerk van de toekomst en de toekomst van de Kerk is
het belangrijk om vandaag de goede keuzes te maken, zowel individueel en in gemeenschap, maar ook beleidsmatig. Hiertoe wil het project
bijdragen.
Het IPB wil de grote verscheidenheid aan vitale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen zichtbaar maken en het geheim van hun levenskracht ook voor anderen toegankelijk maken. Zo hopen we een signaal te geven voor het beleid in de bisdommen en vele gelovigen te
bemoedigen in hun engagement. Tegelijk willen we gelovige zoekers
en zoekende gelovigen mogelijkheden aanreiken om datgene te vinden
waarnaar ze op zoek zijn.
Een open bevraging die gebruik maakt van zeer verschillende kanalen,
zal ervoor zorgen dat een zo breed mogelijk publiek bereikt kan worden. Veldwerk met bezoek aan de gemeenschappen en gerichte diepteinterviews vervolledigen daarna het beeld.
We verwachten dat uit het verzamelen van deze informatie zich krachtlijnen zullen aftekenen. Deze worden bezorgd aan het beleid en aan
allen die verantwoordelijkheid dragen in de Vlaamse Kerk. Zo kunnen
ze mee de beleidsopties in de bisdommen sturen. De onderzoeksresultaten zullen ook een beeld geven van de vorming die noodzakelijk is om
mensen toe te rusten voor de toekomst.
Het eindrapport zal voorgesteld worden op een IPB-Forum, vergezeld
van een publicatie die bruikbaar is voor de verdere uitbouw van de
geloofsgemeenschappen. Een syntheserapport met een vorm van ontsluiting van gegevens voor een breed publiek is voorzien in de vorm
van een online database op een specifieke website. Daarnaast willen we
via ontmoetingsmomenten de leden van bestaande gemeenschappen
en gelovige zoekers samenbrengen zodat een netwerk ontstaat over de
groepen en bewegingen heen.
Josian Caproens, voorzitter

I P B - N I E U W S

Een solidair Europa: onze verantwoordelijkheid
Op zaterdag 8 juni vergaderde het IPB in Antwerpen over het thema ‘Onze verantwoordelijkheid voor een
solidair Europa’. Patrick Daly, secretaris-generaal van de COMECE, was uitgenodigd als inleider. De COMECE
(COMmission des Episcopats de la Communauté Européenne) is het orgaan dat de bisschoppenconferenties
vertegenwoordigt in de Europese Unie. Daly (°1951) is een Iers priester die vloeiend Nederlands spreekt. Hij
behaalde namelijk een doctoraat in middeleeuwse geschiedenis aan de KU Leuven. Hij was werkzaam als
parochiepriester in Birmingham en daarna in Wolverhampton tot hij in februari 2013 secretaris-generaal
werd van de COMECE.
Na de inleiding werd kans geboden om vragen te stellen. Daarna gingen de deelnemers in kleine groepen om
aan elkaar te vertellen wat ze van dit thema in hun organisatie of persoonlijk leven concreet gestalte (zullen)
geven. We hopen dat het verslag hiervan ook vele anderen mag inspireren.
Burgerschap en identiteit
2013 is het jaar van het Europees Burgerschap. Om ons daarbij iets te kunnen
voorstellen, is het goed om dichter bij huis te starten. Ieder van ons is eerst en
vooral inwoner van een stad of dorp, een bepaalde wijk en straat. Wie we zijn,
wordt mee bepaald door waar we geboren zijn en wonen, door onze opleiding,
ons beroep, onze religie. We behoren bij een bepaald volk en zijn burgers van
een land.
Het woord burger is verwant met de burg of burcht, een omwalde woonplaats.
Civitas in het Latijn en citizen in het Engels verwijzen allebei naar ‘stad’. Ook
in de Bijbel wordt de stad gezien als een ideale vorm van samenleving. En gastvrijheid is een grondwaarde zowel voor joden als voor christenen.
Burgerschap betekent dat we een relatie hebben met een gemeenschappelijk
verleden, dat we in relatie staan tot mensen en tot instellingen en structuren. Mensen ontwikkelen een aantal burgerlijke deugden binnen die context.
We kunnen ook de parochie een school van burgerlijke deugden noemen.
Mgr. Bonny vermeldt in zijn visietekst hoe de parochie niet alleen bijdraagt
tot de opbouw van de kerkgemeenschap maar ook en vooral van onze samenleving en onze cultuur.
Maar wat betekent het om een Europees burger te zijn? We hebben niet die
relatie van toebehoren die we op lokaal niveau misschien wel hebben. De EU is
een mozaïek waar vele culturen en identiteiten samenkomen. Hoe kan daarin
verbondenheid groeien?
Het viel op hoeveel IPB-leden in groepen en organisaties al Europese contacten hebben en over de grenzen heen samenwerken. Maar de vele concrete engagementen die we uitwisselden, gaven ook nieuwe ideeën.
Jeugdbewegingen komen samen op Europees niveau. Ze leren van elkaar
en de uitwisseling is niet enkel materieel zodat iedereen een bijdrage kan
hebben.
Er zijn Erasmus uitwisselingsprogramma’s waarin jongeren kunnen proeven van een ander land en zijn cultuur.
Grote internationale bijeenkomsten (Taizé, Katholikentagen, Brussel
Allerheiligen…) scheppen een gemeenschapsgevoel.
Aandachtspunten en tips:
• Voldoende financiële middelen voor internationale studenten blijven
vragen.
• Gastcolleges met buitenlandse sprekers organiseren.
• In pastorale opleidingen de internationale dimensie binnenbrengen.
• Samenwerking over instellingsgrenzen heen voor de studenten zichtbaar maken en hen uitnodigen om zelf ook hun grenzen te verleggen.
• Vanuit de Bijbel leren om inclusief te denken.

Het verleden vertellen
Als historicus sprak Daly over het belang van het geschiedenisonderwijs.
Geschiedschrijving is meestal gekleurd door de nationale identiteit van de
auteur. De manier waarop Britten en Ieren kijken naar de historische feiten die
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zich in Ierland hebben afgespeeld verschilt grondig. Wie helden zijn voor de
ene partij, zijn soms de grote vijanden voor de andere. Ook dichters en andere
kunstenaars werken met cultureel bepaalde beelden. Denken we maar aan
de Ierse dichter W.B. Yeats wiens gedichten geworteld zijn in Ierse bodem.
Of aan een lied als ‘Liefde gaf u duizend namen’ over Onze-Lieve-Vrouw van
Vlaanderen.
De Europese Unie heeft ook haar geschiedenis. Het Europese project ontstond
met de bedoeling vrede te stichten en oorlog te vermijden. Dankzij de EU is
er al meer dan een halve eeuw vrede in Europa. Voor de jongere generaties is
dit zo evident dat ze er niet meer bij stilstaan. Europa staat ook voor een vorm
van economische solidariteit en een bredere zone waarbinnen vrij verkeer van
goederen en personen mogelijk is. Velen onder ons hebben nog de tijd gekend
van de grenscontroles. Het Europese project combineert enerzijds subsidiariteit met eerbied voor tradities en anderzijds solidariteit die grenzen tussen
nationaliteiten en klassen doorbreekt.
Aandachtspunten en tips:
• Met jonge mensen een bezoek brengen aan Auschwitz.
• De bestaansredenen van Europa doorgeven.
• Publicaties en lezingen over cultuur en geschiedenis.
• Reisverhalen en gidsen die ook laten kennis maken met het verleden.
• Bedrijfsmensen reizen veel, onze priesters en pastoraal verantwoordelijken bijna niet.

COMECE
Dit orgaan vertegenwoordigt 27 Europese bisschoppenconferenties en komt
twee maal per jaar samen rond een bepaald thema. De Belgische bisschoppen
worden er vertegenwoordigd door mgr. Kockerols die ook een van de ondervoorzitters is. De laatste bijeenkomst ging over migratie. Momenteel wordt
actie gevoerd tegen mensenhandel naar en binnen Europa. De COMECE noemt
zich echter geen lobbygroep maar zorgt er vooral voor dat de bisschoppenconferenties geïnformeerd zijn over Europa en over de voorstellen die in de
EU op tafel komen.
Als Kerk is het belangrijk om de stem van de zwaksten te laten horen en
aandacht te vragen voor de sociale dimensie van de economie. Daarbij is het
noodzakelijk om de negatieve effecten (collateral damage) van bepaalde maatregelen te durven benoemen. We willen de politici niet enkel herinneren aan
waarden maar ze ook opnieuw diepgang geven. Solidariteit moet bijvoorbeeld
voldoende rekening houden met de beleving van de ontvanger van materiële
steun. Anders leidt dat tot uitdrukkingen als ‘as cold as charity’ (zo koud als
liefdadigheid).

In memoriam
Trees Dehaene
Op 10 mei 2013 overleed Trees Dehaene op 64-jarige
leeftijd. Ze was een sterke vrouw die ook voor het IPB
veel betekend heeft. Daarom brengen we graag een
aantal uitspraken en realisaties van haar in herinnering.
Trees werd lid van het IPB in oktober 1986 voor de Nationale Raad voor
Gezinspastoraal. Ze werd meteen ook actief lid van het Bureau. In oktober
1995 werd ze gekozen als voorzitter en volgde Agnes Pas op. In 1999 werd
ze voor een tweede termijn als voorzitter verkozen.

Aandachtspunten en tips:
• Berichtgeving over COMECE, CCEE en CEK opnemen in onze kerkelijke
media.
• Via organisaties onze stem laten horen, ideeën uitdragen en sensibiliseren.
• Deskundigen bemoedigen en bevragen in de complexe materie van de
Europese Unie.
• Geen aalmoezen maar echte solidariteit. En dat is niet populair. Het kost
letterlijk en figuurlijk.
• Symbolische acties hebben tekenwaarde. Bijvoorbeeld kerkasiel.
• Kerkervaringen in het buitenland publiceren.
• Als christenen de Europese waarden verdiepen.

Ver van mijn bed?
Bijdragen aan het Europees project begint op plaatselijk niveau. Daar kunnen
we grenzen proberen weg te werken en bouwen aan gemeenschap.
Een solidaire samenleving met Europa, maar ook met de hele wereld, betekent
ook dat wij zullen moeten leren leven met minder. Globaal gezien heeft Europa
een jarenlang vasten nodig om de toekomst van de wereld mogelijk te maken.
Want op dit moment verbruiken wij veel meer dan andere delen van de wereld.
En onze aarde is beperkt in haar draagkracht.
Daly merkte op hoe Maria in haar Magnificat zingt over een wereld waar
kleine mensen groot gemaakt worden. Ze zal die toekomstdroom zeker thuis
doorgegeven hebben aan de kleine Jezus. Ook vandaag kunnen ouders en
grootouders aan kinderen vertellen over een solidair Europa en over burgerlijke deugden. Zo kunnen kinderen van jongsaf groeien in Europese burgerzin.
Aandachtspunten en tips:
• Solidariteit op Europese schaal vertalen naar het plaatselijk niveau.
Spanning met subsidiariteit benoemen.
• Verscheidenheid op lokaal niveau aanvaarden en bruggen bouwen. Dat
zal vruchtbaar zijn op macro-niveau.
• Dialogeren en samenwerken over grenzen heen, zowel op individueel
vlak als bijvoorbeeld tussen parochies.
• Jongeren laten ontdekken hoe je kan leven met minder.
• In blog en op sociale media ook niet-Vlamingen stem geven.
• Oefenen in gastvrijheid.
Carine Devogelaere

Tijdens haar voorzitterschap werkte Trees mee aan heel wat publicaties. Ze
was ook de drijvende kracht achter de bezinning op de eigen plaats en opdracht van het IPB in de kerkgemeenschap van Vlaanderen en gaf het IPBtijdschrift een nieuwe look. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan kreeg
het IPB een eigen webstek om de Forumfunctie meer ruimte te geven.
De publicaties tijdens haar voorzitterschap geven aan welke thema’s zoal
aan bod kwamen in die periode.
* A. BEDDELEEM & I. VAN HALST (RED), Wie mag toeven binnen uw
tent? Vrouw en Kerk, IPB-werkboek, Leuven, Davidsfonds 1998. Het
beraad rond vrouw en ambt vond een weerslag in dit boek.
* Weggeleid… Oriëntaties voor evangelisatie en pastoraal. IPB-brochure
gegroeid uit het beraad over christelijke eigenheid in een pluralistische
samenleving, 1999.
* M. VERHELST, De wereld van Thomas en Elke. Een zoektocht naar christelijke identiteit, Maklu 1999.
* Voor u ben ik bisschop, met u ben ik christengelovige. Prioriteiten en
oriëntaties over het herderlijke ambt van bisschop, IPB-brochure als
einddocument van het beraad over het bisschopsambt, 2001.
* Een zending, vele vormen. Leken en religieuzen: samen, en anders,
Verslagboek van het gelijknamig IPB-colloquium in 2001.
* E. GALLE, Stilte-atlas Vlaanderen, een IPB-werkboek, Leuven,
Davidsfonds 2001. ‘Dit boek wil de weg wijzen naar plaatsen waar we
even kunnen stilstaan en stil worden om dan met nieuw inzicht en
vooral enthousiasme (in-theos = God vanbinnen) de draad van de eigen
bestemming weer op te nemen.’ (uit het voorwoord van T. Dehaene)
* T. DEHAENE (RED), Wij hebben Hem herkend. Gelovigen getuigen,
Leuven, Davidsfonds 2001. Een IPB-werkboek met 29 getuigenissen.
‘De erkenning door het Tweede Vaticaans Concilie van de gelijkwaardigheid van alle gelovigen op basis van hun doopsel en van de sensus
fidei (het geloofsaanvoelen van de gelovigen) maakt ruimte voor het
eigen verhaal van elke mens met God. In de kleine verhalen geeft God
ons de kans het grote verhaal dat over Hem wordt doorverteld, te toetsen.’ (uit het voorwoord van T. Dehaene)
* Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid. Krijtlijnen voor een kerkelijke diaconie vandaag en morgen, Halewijn, 2002. IPB-brochure naar
aanleiding van het kerkelijk jaar over diaconie.
Naast interviews en columns in kranten en tijdschriften, schreef Trees als
voorzitter ook jarenlang het editoriaal van het IPB-tijdschrift Transparant.
Hieruit hebben we enkele teksten geselecteerd. Ze hebben vaak nog niets
van hun actualiteit verloren.

Over het IPB en zijn opdracht
Reeds enige tijd loopt in het IPB een proces van ‘zelfverstaan’: een definiëren van de plaats en de opdracht van het IPB in de Vlaamse kerkgemeenschap vandaag. De context waarbinnen het IPB vandaag moet
functioneren is een heel andere context dan 30 jaar geleden. Het is dan
ook goed even stil te staan om te zien, te oordelen en aangepast op weg te
gaan. In de ‘Ronde van Vlaanderen’, een rondvraag bij de IPB-leden, zijn
nieuwe accenten naar voor geschoven.
Ondertussen werkten we ook op een tweede spoor. Het inhoudelijke beraad
van de twee laatste jaren zocht naar de eigenheid van christenen en naar
manieren om in een pluralistische samenleving getuigenis af te leggen
van de inspiratie die ons beweegt.
Dit zal ook invloed hebben op de 3de stap in het proces van zelfverstaan
waarin gezocht wordt naar de nodige aanpassing van het IPB aan nieuwe
omstandigheden. Nieuwe methodieken, het sleutelen aan de samenstelling
en de keuze van thema’s kunnen daartoe bijdragen, maar uit de gesprekken
bleek dat het vooral zal gaan om de blik waarmee we het geheel bekijken.
‘Overleg’ brengt bijvoorbeeld een verbondenheid aan het licht die meer
inhoudt dan een gezamenlijke interesse voor bepaalde thematieken. Als
overlegorgaan kan het IPB een forum zijn waar mensen, groepen en organisaties zorgen delen, ondersteuning vragen, samen leren openstaan voor
de realiteit van vandaag en elkaar helpen zien wat het evangelie in deze
tijd van hen vraagt. ‘Advies geven’ hoeft niet alleen via een lang proces
van beraadslaging dat uitmondt in afgewogen teksten. Het kan ook door
een platform te bieden waar bisschoppen en leken samen zoeken welke
boodschap zij moeten uitdragen binnen de Kerk en in de samenleving.
Transparant 1/4 - juli 1998

Over het geloof in een veranderde context
Regelmatig wordt het verlangen geuit naar een meer dynamische kerkgemeenschap. Het verlangen zelf is zeker een hoopvol teken, al klinkt het
vaak in de vorm van kritiek of klacht. Maar het verlangen alleen is niet
voldoende om ook een dynamiek te bewerkstelligen. Daarvoor dient eerst
rekening gehouden te worden met de context waarin het geloof vandaag
beleefd wordt.
Het IPB weigert een aanpassing waardoor de eigenheid als christenen
prijsgegeven wordt en waardoor ook niet meer geloofd wordt in een eigen
inbreng - vanuit het christelijk geloof - aan de opbouw van de samenleving. Maar het weigert evenzeer de eigen identiteit zo gestalte te geven
dat we een aparte groep zouden vormen in de maatschappij, en daardoor
eveneens de mogelijkheden om onze zending in die cultuur op te nemen,
verkleinen.
Transparant 2/4 - juli 1999

Over de rol van de leken
Leken zijn goed geplaatst om geloof en evangelie meer op het leven van
elke dag te betrekken. Dit is nodig opdat geloof en leven elkaar wederzijds
zouden beïnvloeden. Anderzijds hebben ze vanuit hun eigen geloofszin
en hun eigen context van godservaring, een rol in de duiding van de
Openbaring. Duiding is immers altijd interpretatie, vertrekkende van inspiratie én een bepaalde (culturele) context. De patriarchale context van
waaruit we komen heeft mee bepaald dat leken in het algemeen en vrouwen in het bijzonder daarin geen stem hadden. Tenslotte vragen leken
wegen om vanuit hun ervaring bij te dragen in kerkelijke standpunten,
zoals bijvoorbeeld in ethische kwesties. Ze willen mee zoeken naar orientaties die toelaten rekening te houden met de complexiteit waarbinnen
deze zich voordoen, in plaats van pasklare antwoorden te krijgen. Om
dit alles te schragen zal er ook meer aandacht nodig zijn voor geëigende
ondersteuningsvormen voor de persoonlijke geloofsgroei.
Er wordt geregeld herhaald dat onze boodschap niet overkomt en onze taal
vreemd klinkt voor onze cultuur. Doordat leken meer in die cultuur staan,
zijn zij belangrijke schakels om inculturatie hier gestalte te geven. Maar
hun vertrouwdheid met de huidige cultuur biedt ook kansen in de andere
richting. Eén van de positieve elementen van het pluralisme is bijvoorbeeld de openheid voor nieuwe interpretaties en een onbevangen zoeken
naar de authentieke kern van waarden of normen. Leken kunnen de kansen aangeven om ook binnen de Kerk op die open manier te durven kijken
naar problemen die moeilijk bespreekbaar zijn, zoals de betekenis van het
celibaat in relatie tot het priesterschap, de rol van vrouwen in de Kerk…
Transparant 3/1 – okt 1999

Over de Kerk en haar structuren
De schuldbekentenis van de paus i.v.m. de fouten van de Kerk in het
verleden is een symbolische handeling. Het is een oproep tot inkeer en
zelfkritiek en legt een basis om de toekomst hoopvol tegemoet te treden.
De paus doet aan zelfkritiek en erkent dat binnen de Kerk in het verleden
verkeerd gehandeld werd ten aanzien van mensen. Door dat te doen gaat
hij in tegen het beeld van een starre en statische Kerk die weinig kritisch
kijkt naar haar verleden. Een Kerk die haar menselijke kant toont en de
zwakke momenten van haar bestaan kan benoemen, wint ongetwijfeld
aan geloofwaardigheid.
Transparant 3/3 – april 2000

Over communicatie en dialoog binnen de Kerk.
Gelovigen zijn mondige mensen die kiezen voor het geloof en daar ten
volle in willen investeren. Wanneer ze botsen op voorschriften of aspecten
van de leer die hen vreemd overkomen, moeten hun vragen ernstig genomen worden. Het is daarbij niet voldoende zoals ouders vroeger met hun

kinderen, ze af te wijzen met: ‘het is zo omdat wij het zeggen’. Soms
is het alleen maar zo ‘omdat het altijd zo is gezegd’. Gelovigen roepen
op tot onderscheid en doen dit vanuit een bewuste investering in hun
geloof. Waar zijn we in de lijn van het evangelie gebleven? Waar
zijn we afgedwaald? Waar zijn er verschillende invullingen mogelijk?
Waar zijn andere antwoorden nodig voor een andere cultuur of tijd?
Dialoog betekent niet alleen dat opties gemotiveerd worden. In wederkerigheid moet geluisterd worden naar motivaties voor andere
opties die eveneens terecht naar een evangelische fundering kunnen
verwijzen.
Transparant 4/2 – jan 2001

Over diaconie
Jezus navolgen betekent twee sporen bewandelen. Verkondigen moet
samengaan met breken en delen zoals inademen en uitademen samen
één ademhaling vormen. Wie predikt dat God een vader is voor alle
mensen, moet elke mens als broer of zus behandelen. De verwevenheid tussen woord en daad is in de loop der tijden echter niet steeds
zo evident gebleven. Er ontstond eerder een afhankelijkheidsrelatie.
Diaconie is dan ‘de daad die bij het woord gevoegd wordt’. De daad
volgt uit het woord. Deze houding als ingesteldheid beïnvloedt de
betekenis van de dienst. Ze krijgt namelijk het karakter van een verplichting: de dienst als afgeleide.
Diaconie moet ook voor-gaan - voordat enig woord wordt gesproken – als incarnatie van het woord. De dienst wordt dan beeld van
solidariteit en verbondenheid. Vanzelfsprekend vanuit broederschap
en zusterschap. Mensen worden dan in hun waardigheid als mens
aangesproken, niet omwille van wat we verkondigen, maar gewoon
omdat we niet kunnen verdragen dat onze broer of zus geminacht of
gekwetst wordt: een dienst vanuit ‘gedeelde’ pijn. Dan wordt degene
die hulp krijgt ook niet in een afhankelijkheidspositie geplaatst, want
er wordt hem of haar alleen recht gedaan.
Transparant 5/2 - jan 2002

Over de toekomst van parochies
De tijd dat het burgerlijk leven en het kerkelijk leven heel sterk met
elkaar verbonden waren is duidelijk voorbij. Parochies kunnen er niet
meer van uitgaan dat alle inwoners tot de parochie horen en ook het
aantal priesters is sterk verminderd. Oplossingen voor de nieuwe situatie worden opvallend gezocht vanuit de bestaande concepten. Dit

komt tot uiting in de uitbouw van omkaderingsstructuren die aan de
priester zoveel mogelijk de opdrachten voorbehoudt van de toediening
van de sacramenten en van een verkondiging die de gelovigen op de
ware golflengte moet brengen. De ervaring van pastorale werk(st)ers
in ziekenhuizen leert echter hoe snel, bij een beperkte beschikbaarheid van priesters, de toediening van sacramenten in de beleving van
gelovigen zijn prioriteit verliest tegenover alternatieve vormen van
gebed en zegening. Tegelijk blijkt uit de pastorale gesprekken hoezeer
er behoefte is om diepere vragen aan bod te brengen en een ontvankelijkheid bestaat voor een gelovige duiding die aan de authenticiteit
van de eigen concrete ervaring een zingevend perspectief biedt.
Steeds meer klinken ook in het IPB vragen naar een reflectie die vertrekt van wat mensen – zowel de heel bewuste gelovige als de toevallige voorbijganger - nodig hebben. Er worden garanties gevraagd
dat grotere gehelen de kleine levende kernen niet zouden verstikken.
Hoe begrijpelijk ook, de vrees voor het verdwijnen van het lokale
niveau is niet a priori terecht. De grotere structuren bieden de mogelijkheid om op noden in te gaan zonder dat elke lokale parochie alles
moet aanbieden. Maar die gedachte is nieuw. We hebben wat tijd
nodig om te wennen, om de kansen te zien.
Het doorbreken van parochiegrenzen maakt het immers mogelijk om
aandacht te hebben voor zowel initiatie in het geloof als verdieping,
om zowel vieringen te hebben met een grote betrokkenheid van de
gemeenschap als meer klassieke vieringen, om groepen te laten ontstaan die op verschillende manieren en op verschillende niveaus stimulansen bieden voor spiritualiteit en gebed… Sommige gelovigen
nemen deel aan de plaatselijke gemeenschap voor gebed en liturgie,
maar zoeken aansluiting op een andere plaats voor verdieping, of
omgekeerd. Die verscheidenheid is heilzaam maar ze vraagt de vrees
los te laten dat we mensen verliezen aan een andere deelgemeenschap.
De plaatselijke gemeenschap biedt anderzijds ook kansen om een cultuur van Kerk-zijn te onderhouden en te voeden: om samen te komen
in Zijn geest, om de aandacht voor elkaar en voor elke broer of zus
gaande te houden, om de betrokkenheid op de gemeenschappelijke
Bron te verdiepen. In de loop der eeuwen is in het Westen de vorm
voor het samenkomen rond Jezus Christus - dank zij een grote aanwezigheid van priesters - preferentieel de eucharistie geworden. Als we te
sterk de consecratie blijven benadrukken om Christus’ aanwezigheid
in ons midden te verdichten, hebben we vandaag een probleem. Maar
Jezus zelf zei: ‘Waar twee of meer samen zijn in mijn naam, daar ben
ik in hun midden’.
Transparant 5/4 - juli 2002
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Parochie… waarheen?
We gingen op bezoek bij Marc Steen, professor
pastoraaltheologie aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven. Marc
is ook president van het interdiocesaan Johannes
XXIII-seminarie in Leuven. En velen kennen
hem van een of andere lezing over de godsvraag
in het lijden, zijn boek ‘Abba, Vader’ of vanuit
de rubriek ‘Vraag het aan Theo’ in KERK&leven.
Marc, jij bent een geboren en getogen Westvlaming. Hoe kwam je
dan in Leuven terecht?

Als seminarist kwam ik in Leuven studeren en erna was ik een tijdlang
directeur van het Leo XIII-seminarie, toen een studentenhuis voor
seminaristen van de verschillende bisdommen. Daarna werd ik professor aan het Grootseminarie van Brugge tot ik in 1999 Jan Dumon opvolgde als studentenpastor in de Universitaire Parochie van Leuven.
Ik had het geluk en de luxe om er samen te werken met een heel team
van leken en een paar priesters. Die periode heeft mijn kijk op parochie zeker mee getekend. In 2006 benoemde kardinaal Danneels me
op het Johannes XXIII-seminarie en verliet ik UP. Naast de dagelijkse
leiding van het seminarie geef ik er ook les. Aan de universiteit ben ik
vooral bezig met pastorale vakken en het vak ‘Religie, zingeving en
levensbeschouwing’ voor grote groepen in de Faculteit Geneeskunde.

Je geeft onder andere een vak over Kerk. Ik heb de indruk dat de
toekomst van de parochie je nauw aan het hart ligt.

De Kerk maakt een grote transformatie door op verschillende terreinen. Met paus Franciscus waait er een nieuwe wind vanuit Rome. Zijn
aanstekelijk getuigenis van evangelische eenvoud geeft hoop, maar
houdt tegelijk een sterke oproep in. Op lokaal vlak zitten we al een
tijdje in de ombouw van het parochielandschap. Hoe zal de parochie
er in de toekomst uitzien? Niemand weet het. Nieuwe, niet lokaal
gebonden gestaltes en knooppunten van pastoraal en kerkvorming
ontwikkelen zich her en der. Tegelijk zien we hoe veel parochies, vaak
met sterk verminderde draagkracht, zich moedig verder engageren
om christelijke gemeenschap te vormen daar waar mensen wonen.
In alle bisdommen wordt hard gewerkt aan pastorale plannen en aan
de reorganisatie en groepering van parochies. Want naast zwaktes
heeft deze kerkvorm haar eigen troeven. Of en hoe die verder kunnen
ingezet worden, is de grote vraag.

nieuwe parochie, is noodzakelijk, maar tegelijk verdienen lokaal
verankerde gemeenschappen en initiatieven de nodige speelruimte.
De zaak toekomstgericht aanpakken én tegelijk geduldig en zonder
forceren verder doen. Ook in en doorheen onmacht en broosheid kan
je authentiek christen en parochie zijn.

Kan je ook pistes aanreiken voor de toekomst?

De cruciale vraag voor parochies is volgens mij dezelfde als voor de
Kerk in haar geheel die in volle mutatie is in onze streken: hoe zit
het met de beleving van ons eigen christelijk geloof? Herbronning
en bezieling zijn belangrijker dan alle organisatorische veranderingen, hoe nodig die ook zijn. Het Expertisenetwerk Kerkopbouw is een
Leuvens denk- en overlegorgaan dat in de voorbije jaren geregeld
vergaderde om na te denken over de toekomst van de parochie. We
besloten om een aantal onderwerpen die daar aan bod kwamen voor
een breder publiek toegankelijk te maken. Op 10 oktober 2013 houden
we een studiedag in Leuven: Parochie… waarheen? Op dat moment
komt er ook een boek uit met dezelfde titel. Dat bundelt de bijdragen
van de studiedag samen met nog andere teksten over het onderwerp.

Wat wil zo’n studiedag bereiken?

We hopen zowel verheldering als nieuwe inspiratie te brengen. Voor
heel wat mensen dreigt een soort tunnelzicht omdat we ons fixeren op
een wensdroom-nieuwe-parochie. Maar daardoor zien we vaak de vele
‘good practices’ (goeie praktijken) niet die in parochies en over hun grenzen heen gebeuren. Op de studiedag hopen we onder meer dat mensen
in de workshops hierover met elkaar in gesprek gaan. Want deze positieve verhalen bevatten waarschijnlijk de kiemen voor de toekomst.
Interview Carine Devogelaere

Wat is dan volgens jou belangrijk op dit moment?

De uitdagingen zijn legio. We kunnen best de situatie exploreren,
erover nadenken en dan oriënterende keuzes maken en die pastoraal
concretiseren. De parochie van voor 1960 bestaat niet meer. Het feit
dat mensen minder gebonden zijn aan plaats en tijd raakt de parochie
uiteraard heel sterk. Volgens het Canoniek Recht is de parochie ‘een
bepaalde gemeenschap van christengelovigen’ (canon 515). Niet het
territorium is dus wezenlijk voor een parochie, maar het feit dat het
een geloofsgemeenschap is. Maar wij zitten vaak nog vast in de logica
die in de ‘christenheid’ evident was. Toen was heel de samenleving
doordrongen van het christendom. We weten intussen wel dat het
hele territorium niet bedekt moet worden en dat vitale knooppunten
belangrijker zijn, maar de toepassing hiervan verloopt schoorvoetend. We dienen op zoek te gaan hoe we de parochie inderdaad echt
kunnen laten worden wat ze wezenlijk is: een ‘gemeenschap’ van
christengelovigen, en hoe de basistaken van verkondigen, liturgie en
diaconie er gestalte kunnen krijgen. Gezonde balansen vinden is de
kunst. Zoals: lekengelovigen volop krediet en vertrouwen geven, om
het met de woorden van mgr. Rouet te zeggen, én tegelijk de eigenheid
van de gewijde ambtsdragers in de geloofsgemeenschap erkennen en
waarderen. Het clusteren van parochies en evolueren naar de grotere,
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Studiedag met bijdragen van Marc Steen, René Hornikx, Henk Witte,
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Voor iedereen die geïnteresseerd is in de kerkopbouw in Vlaanderen.

