Van september tot september
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Voorwoord
Graag bezorgen wij u een jaaroverzicht van de activiteiten van het
Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het lekenoverlegorgaan van de Vlaamse
katholieke Kerk. Het IPB-overleg gebeurt tijdens de trimestriële
Forumbijeenkomsten en in de maandelijkse Bureauvergaderingen. Dit zijn
plaatsen en tijden van ontmoeting, bemoediging en bevraging. De
behandelde thema’s spelen in op de actualiteit in Kerk en samenleving of
op specifieke vragen en bekommernissen die door de leden of door
externen gesignaleerd worden. De concrete doelstelling van een
Forumbijeenkomst kan verschillen naargelang het onderwerp. Soms gaat
het over informatie en visievorming, soms over het verkennen van nieuwe
wegen of over het blootleggen van knelpunten en formuleren van
adviezen. Deze laatste kunnen gericht zijn aan de verantwoordelijken in
Kerk of samenleving, aan medechristenen of mensen uit de eigen
organisaties en groepen of aan de brede samenleving. Van elk Forum leest
u een kort verslagje in deze brochure. De uitgebreide versie werd
gepubliceerd in ons tijdschrift Transparant.
Op pagina 13 en volgende vindt u een verslag van de andere activiteiten
van het voorbije werkjaar, waarin u onder andere kan lezen dat Josian
Caproens voorzitter werd van het Europees Lekenforum.
U krijgt ook een overzicht van de financies van 2017, een blijvende
bekommernis voor de toekomst.
We eindigen op de laatste bladzijde met een vooruitblik op het nieuwe
werkjaar en een uitnodiging om alvast 6 juni 2020 in uw agenda te
schrijven. Dan verwachten we u op de viering van ons 50-jarig bestaan.
Christa Damen, voorzitter
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Forumbijeenkomsten
Het IPB-Forum telt 93 personen die stemgerechtigd lid zijn. Daarvan zijn er
3 met een dubbelmandaat en er zijn 7 organisaties die 2 personen
opgaven voor hun mandaat (slechts 1 stem). De Vlaamse bisschoppen,
hun secretaris en hun woordvoerder zijn waarnemend lid. Daarnaast is er
ook een waarnemend lid vanuit de CIL en vanuit 2 andere christelijke
denominaties. Leden kunnen op het Forum ook geïnteresseerde gasten
meebrengen. Hun aantal varieert naargelang het thema.
Forum
Okt ‘17
Dec ‘17

Aantal deelnemers
50
62

Mrt ‘18

51

Juni ‘18

55

Opmerkingen
Grote opkomst uit interesse voor het
thema ‘jongeren’
Slechts 1/3 van de stemgerechtigden
aanwezig, 9 gasten

Gemiddeld is een kleine helft van de leden aanwezig op de
Forumbijeenkomsten. In de loop van het werkjaar zijn er 5 leden die hun
ontslag aanboden. Vier van hen werden binnen hun organisatie
vervangen. Een nieuwe beweging werd lid van het IPB.
Er waren 4 Forumbijeenkomsten op zaterdagvoormiddag.
14 oktober 2017 – TPC Antwerpen

Politiek bewustzijn in tijden van populisme
Inleider was professor-emeritus Emmanuel Gerard. Hij vertrok vanuit de
vraag of de democratie in crisis is vandaag. In België en in heel WestEuropa zien we hoe het vertrouwen in de politiek erg laag is. Daarbij voegt
zich ook nog de verruwing van het politieke debat. Toch mogen we
volgens Gerard de crisis ook relativeren.
Democratie is een vorm van besluitvorming waarbij twee principes gelden.
Het eerste is dat de meerderheid de keuze bepaalt. Het tweede principe is
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dat er zorgvuldig en respectvol wordt omgegaan met de standpunten en
visies van de minderheden.
Populisme kan een legitieme reactie zijn op een politiek die de echte
vragen van mensen niet hoort of naast zich neerlegt. De bandbreedte van
de politiek is sterk afgenomen door de suprematie van het economisch
winstprincipe, door het technocratisch karakter van de politiek en door
het groeiend belang van de mensenrechten. Zolang populistische
bewegingen binnen de grenzen van de democratie blijven, hebben ze dus
een bijdrage tot het debat. Maar het gevaar bestaat dat ze zichzelf gaan
beschouwen als de enige stem en een wij-zij discours hanteren waarbij de
anderen afgeschreven of uitgesloten worden.
Als we de democratie levend willen houden, kan dat maar door actief
burgerschap en door een sterk middenveld. Het christelijk middenveld
staat voor de uitdaging om zijn wortels trouw te blijven en te articuleren
in woord en daad. Bovendien is elke burger op de plaats waar hij of zij
staat mee verantwoordelijk voor de opbouw van de samenleving. Paus
Franciscus roept bij herhaling op om bij te dragen tot een rechtvaardiger
en duurzamer beleid.
Frans Schoovaerts stelde daarna ‘Politiek gaat ons allen aan’ voor, een
initiatief van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. De
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zijn een bijzondere
aanleiding om een proces op gang te brengen van permanente aandacht
voor de maatschappelijke context en de betrokkenheid van de Kerk
daarop. Opzet is om in het voorjaar van 2018 een politiek manifest op te
stellen ten behoeve van alle lokale actoren, maar gemeentelijke
mandatarissen en politieke partijen in het bijzonder.
Vragen in het groepsgesprek
1. Positioneer jezelf op een schaal van 1 tot 10 voor ‘politiek bewustzijn’
en vertel waarom.
2. Wat betekent voor jou een ‘warme’ samenleving? Welke concrete
stappen kunnen we daarvoor zetten?
3. Vanuit het evangelie zijn we geroepen om stem te geven aan de
stemlozen. Hoe kunnen we dat persoonlijk en in onze organisatie
doen?
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4. Welke maatschappelijke noden gaan jou bijzonder ter harte? Hoe
zetten we ons daarvoor nu al in? Wat zouden we nog meer kunnen
doen?
5. Waar hoor jij profetische stemmen die onrecht aanklagen? Hoe kunnen
we hen versterken?
Opvolging
Verspreiding van het initiatief van Vlaams-Brabant en Mechelen naar
andere bisdommen via de leden van het IPB. De bisschoppen zijn niet
ingegaan op onze vraag om het zelf ook in hun bisdom bekend te maken.
Aandacht voor gelijkaardige oproepen tot politiek bewustzijn en
engagement in de daarop volgende Fora: Orbit, Broederlijk Delen, REMI
van Welzijnszorg.

2 december 2017 – Guimardstraat Brussel

De jongerensynode: wat betekent dit voor ons in Vlaanderen?
Bisschop Patrick Hoogmartens en Annelien Boone, directeur van de
Interdiocesane Jeugddienst spraken over de voorbereidingen op en de
bedoeling van de synode over Jongeren, geloof en het onderscheiden van
roepingen die in oktober 2018 in Rome plaatsvindt. In voorbereiding
hierop werd wereldwijd een vragenlijst gelanceerd. Ook in Vlaanderen
werden jongeren bevraagd door de Bisschoppenconferentie in
samenwerking met de Interdiocesane Jeugddienst IJD. Bisschop
Hoogmartens stelde de resultaten hiervan kort voor. Hij eindigde zijn
inbreng met enkele troeven voor de jongerenpastoraal. Grote
samenkomsten en sterke tijden zijn belangrijk om het geloof te
ontdekken. Als jongeren op sleutelmomenten naar de kerk komen,
verwachten ze een grote openheid en tegelijk diepgang. Een pastoraal
aanbod moet de concurrentie doorstaan met een massa andere
activiteiten en jongeren sluiten liever aan bij een groep dan individueel op
een uitnodiging in te gaan.
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Annelien Boone onderlijnde het belang van begeleiders. Zij kunnen naar
jongeren gaan en zo de drempel verlagen. Zoals Jezus, -en paus
Franciscus-, kunnen ze jongeren oproepen om uit hun sofa te komen en
zich te engageren.
Daarna kregen enkele jongeren zelf het woord om ons iets te vertellen
over hun groei in geloof en wat hen daarbij helpt en over hun
verwachtingen naar de Kerkgemeenschap in Vlaanderen. Na de
koffiepauze waren er gespreksgroepen over de uitdagingen en de
concrete mogelijkheden om daar als gemeenschap of organisatie op in te
spelen.
Enkele uitdagingen die op de agenda van een vergadering in een
organisatie of lokale gemeenschap kunnen gezet worden.
1. Laten wij als Kerkgemeenschap zelf naar de jongeren gaan! Een
belangrijke vindplaats voor jongeren zijn de jeugdbewegingen, de
scholen en grotere activiteiten zoals de WJD, … maar ook de
pelgrimstochten naar Taizé, staptochten naar Santiago, e.d.
2. Laten we jongeren appelleren om uit hun zetel te komen en met hen
op stap gaan langs ongebaande wegen.
3. Laten we ons kritisch afvragen in hoeverre we óns aanbod of ónze
werkwijze opdringen in de plaats van in de spelen op de vragen en
verwachtingen van jongeren.
4. Laten we ons als volwassen begeleiders bescheiden opstellen en alle
ruimte geven aan de jongeren en laten we tegelijk vrijmoedig
getuigen vanuit de vreugde van ons geloof.
5. Laten we wegen zoeken om ook digitaal aanwezig te zijn in de wereld
van jongeren.
Opvolging
Echo uit de presynode voor jongeren in maart in Rome op het Forum van 9
juni.
IPB-Forum van 25 mei 2019 over de synode en het postsynodale
document.
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3 maart 2018 - TPC Antwerpen

Afscheid vieren is naar de toekomst kijken
Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor
Liturgie gaf een inleiding over de eigenheid en de kracht van een
christelijke uitvaart. Hij brak een lans voor een sterke band tussen liturgie
en pastoraal. In een christelijke gemeenschap bestaat er zoiets als een
levenslooppastoraal, die al bij de geboorte een aanvang neemt. De
uitvaartliturgie verwijst naar het doopsel, als eerste moment waarop de
christen in het paasmysterie is gaan delen. Met Christus maakt de
overledene nu de definitieve overgang naar een nieuw leven. Spreken
over verrijzenis is niet evident. Het klinkt al gauw abstract en veraf. Om
geloofwaardig te zijn, moet het verband met het voorbije leven gelegd
worden. Wanneer de terugblik en het perspectief in balans zijn in de
viering gaat daar een heel eigen kracht van uit, die ook andersgelovigen
opmerken. De kerkelijke uitvaart kan zo een belangrijke stap zijn in het
rouwproces omdat ze troost en hoop biedt.
Tijdens de uitvaartliturgie in de kerk wordt gelezen uit de Bijbel als woord
van God en boodschap voor ons vandaag. Er wordt ook tot God gebeden
voor de overledene en voor de nabestaanden. Als het enigszins kan, is er
life muziek en zang vanuit de gemeenschap. Meer persoonlijke accenten
worden opgenomen in een bestaand ritueel kader. Daarom is elke
uitvaartliturgie maatwerk.
Daarvan getuigde Roel De Doncker, een uitvaartvoorganger uit Mechelen.
Hij kreeg zijn opdracht als een zending van de Kerk en ervaart ze als een
kans om een eind met mensen op weg te gaan op een moeilijk moment in
het leven. Zoals zijn collega’s maakt hij deel uit van een team van leken die
samen met een priester en/of diaken instaan voor een bepaalde zone.
Sommige voorgangers plannen zelf systematisch een rouwgesprek
achteraf. Wanneer er geen eucharistieviering was, wordt de overledene
gewoonlijk in de zondagsviering van de parochie herdacht. Er wordt ook
een gedachteniskruisje met zijn naam opgehangen in de kerk. Met de
herdenkingsviering op Allerzielen krijgt de familie dit dan mee naar huis.
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Na de begrafenis biedt de Kerk dus nog nazorg waarin ze de nabestaanden
nabij probeert te zijn.
Tijdens de groepsgesprekken werd uitgewisseld over de troeven en
kansen die we hebben met het kerkelijk aanbod van de uitvaartliturgie en
over de knelpunten en vragen die leven. De inbreng vanuit de 7 groepen
werd samengebracht op het bord waarop een tijdslijn getekend was. Die
startte bij wat reeds voor het overlijden kan gebeuren en liep via de
uitvaart tot aan de nazorg.
Enkele suggesties uit de groepen:
- Als we de levenslooppastoraal ernstig nemen, zijn er bruggen nodig
tussen de mensen die zieken bezoeken en de voorgangers van
uitvaarten. De meerwaarde van een kerkelijke uitvaart ligt immers
niet enkel in een kwaliteitsvolle service bij het overlijden maar in de
inbedding in de betrokken gemeenschap.
- Bij een pastoraal bezoek aan zieken of bejaarden is het zinvol om hen
te helpen nadenken over wat zij belangrijk vinden met betrekking tot
hun eigen uitvaart en hen uit te nodigen hun verlangens kenbaar te
maken aan hun familie.
- Parochianen en de bredere context moeten geïnformeerd worden
over het aanbod van een kerkelijke uitvaart. Dat kan via
infomomenten, een folder of affiche in de kerk of de regelmatige
publicatie van de contactgegevens voor een kerkelijke uitvaart in het
parochieblad of gemeentelijk infoblad.
- Contacten met de lokale begrafenisondernemers zijn ook belangrijk.
Zij moeten immers beschikken over de juiste gegevens om snel
iemand van de parochie te kunnen bereiken.
- Om ook in de toekomst te kunnen inzetten op kwaliteit is het
belangrijk dat voldoende vrijwilligers een vorming volgen tot
uitvaartvoorganger.
Opvolging
Samen met ICL wordt een interdiocesane informatiefolder opgemaakt.
Hierin wordt het eigene van een kerkelijke uitvaart voorgesteld en wordt
opgeroepen om wensen i.v.m. de eigen uitvaart schriftelijk vast te leggen.
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9 juni 2018 - Guimardstraat Brussel

Zin en onzin van zorgpastoraat
Professor Anne Vandenhoeck, docente aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven en verantwoordelijk voor het
Academisch Centrum voor Praktische Theologie gaf een inleiding waarin zij
aantoonde dat zorgpastoraat wel degelijk zinvol is. De relevantie van
levensbeschouwingen in de zorgsector en de aanwezigheid van pastores
staan onder druk in onze samenleving. Overheden en directies vragen zich
af of ze daar (nog langer) moeten in investeren. Maar integrale zorg omvat
naast een lichamelijke, psychische en sociale dimensie ook een vierde
dimensie: de spirituele.
Zorgpastores werken niet in eigen naam maar worden gezonden vanuit de
Kerkgemeenschap. Ze hebben ook een beroepsvereniging die bijdraagt
aan de professionalisering en de belangen van de pastores behartigt, o.a.
door te ijveren voor een wettelijk statuut.
Of een directie van een instelling kiest om een pastor in dienst te nemen,
hangt af van vele en vaak arbitraire factoren. Omdat de beperkte
financiële middelen maximaal moeten renderen, is de keuze om te
investeren in spirituele zorg niet evident. Zorgpastores dienen aan te
tonen dat hun aanwezigheid een verschil maakt. Daarvoor zijn
zichtbaarheid en ook registratie van hun activiteiten belangrijk. Maar ook
wij kunnen bijdragen tot een grotere erkenning van hun belang door stem
te geven aan hun getuigenis.
In 4 verschillende gespreksgroepen gaf telkens een getuige een korte
inleiding vanuit haar ervaring in het veld. Lindsy Desmet, pastor in een
Woonzorgcentrum in Tienen, vertelde van haar eerste ervaringen in de
ouderenzorg. Sabien Hons getuigde als pastor in een algemeen ziekenhuis
over de eigenheid van haar opdracht. Ook mensen uit andere disciplines,
bijvoorbeeld de psychologen, zijn soms bezig met levensvragen en
zingeving. Monique Martens is stafmedewerker zinzorg en pastoraat in de
gehandicaptenzorg. In deze sector primeert vaak de niet-verbale
communicatie. Zintuiglijke ervaringen, vriendschappelijke aanwezigheid
en andere vormen van contact leiden tot het mysterie. Evelien Deketele
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werkt deeltijds als pastor in een psychiatrisch ziekenhuis en deeltijds als
parochieassistente in Ieper. Daar doet ze pionierswerk in de uitbouw van
pastorale zorg aan huis voor mensen die, ook na hun opname in een
ziekenhuis, steun nodig hebben in hun zoektocht naar zingeving en
levenskracht. Ook in andere bisdommen lopen kleinschalige
proefprojecten van ketenzorg.
Enkele aandachtspunten en suggesties:
- Allen waren ervan overtuigd dat we het goede dat gebeurt in het
zorgpastoraat meer zichtbaar en kenbaar moeten maken voor het
brede publiek.
- Pastoraat in de zorg legt sterk de nadruk op aanwezigheid. Als Kerk
moeten we hierin blijven investeren, zowel op professioneel niveau
als met vrijwilligers.
- Er is een goede verbinding nodig tussen categoriale en territoriale
pastoraal. In de grotere gehelen van parochies maken de rusthuizen,
ziekenhuizen en andere instellingen best structureel deel uit van het
netwerk.

Bureauvergaderingen
Het IPB-Bureau telt een 20-tal leden waarvan 8 van rechtswege lid zijn: de
kardinaal, de bisschop referent, de secretaris en de woordvoerder van de
Bisschoppenconferentie, de vertegenwoordiger vanuit ELF, de voorzitter
en de ondervoorzitter en de coördinator. De andere leden werden door
het Forum gekozen of gecoöpteerd door het Bureau.
Het IPB-Bureau kwam 10 keer samen op vrijdagavond. De eerste
vergadering vond plaats in Mechelen op het aartsbisdom in aanwezigheid
van kardinaal De Kesel.
Elke bijeenkomst begint met een gebedsmoment waarna het verslag van
de vorige vergadering wordt goedgekeurd en opgevolgd en het
secretariaatsverslag en het verslag van het Dagelijks Bestuur wordt
besproken. Dan volgt een voorbereiding en/of evaluatie van de
Forumbijeenkomst. Andere vaste agendapunten zijn: nieuws uit de
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Bisschoppenconferentie en een actualiteitenronde waar ieder lid kan
inbrengen wat in de voorbije maand is opgevallen in Kerk en wereld.
Daarnaast wordt de agenda bepaald door onderwerpen aangebracht door
de leden.
Zo werd in de loop van het voorbije jaar met het Bureau besproken welke
nieuwe groepen en lekenbewegingen we kunnen uitnodigen om lid te
worden van het IPB-Forum.
In december kwam Josian Caproens verslag uitbrengen over de werking
van het Europees Lekenforum. Ze kondigde het thema aan van de
volgende studiebijeenkomst in juni in Lissabon: Mensenrechten en de
sociale leer van de Kerk. Het Bureau mocht hierover inhoudelijke
suggesties doen.
In 2019-2020 bestaat het IPB 50 jaar en de datum voor de jubileumviering
wordt vastgelegd op 6 juni 2020. Er wordt ook een eerste
gedachtewisseling gehouden over de inhoud en vormgeving van deze
viering. Een ad hoc werkgroep wordt gevormd om de eerste verre
voorbereidingen te starten.
Het jaarlijkse vakantiebureau bracht ons op 1 september 2018 in Brugge.
Na een warm onthaal op het Grootseminarie en een kop koffie met
bisschop Lode Aerts, bezochten we een gedeelte van de tentoonstelling
Triënnale en het zomerproject in de Magdalenakerk.
Drie Bureauleden boden in de loop van het jaar hun ontslag aan. Bruno
Craps werd vervangen door Jeroen Moens, Wouter Rogiers en Louisa
Cloesen werden nog niet vervangen.

Dagelijks Bestuur en secretariaat
Het Dagelijks Bestuur kwam 7 keer samen, meestal in Mechelen. Naast de
lopende zaken werden volgende onderwerpen besproken: aanvraag
onderzoeksproject 50 jaar IPB, gevolgen van de stopzetting van het DACstatuut van de secretariaatsmedewerker, financieringsmogelijkheden van
het IPB en thema’s voor de Forumbijeenkomsten.
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Communicatie
Transparant
In het trimestrieel tijdschrift Transparant schreef de voorzitter in haar
editoriaal over de actualiteit en werd telkens een verslag opgenomen van
het voorbije Forum. Het interview aan de achterkant gaf het woord aan:
- Frans Schoovaerts over de oproep: Politiek gaat ons allen aan.
- Dirk Decuypere over de bevraging van de jongeren in KLJ en KSA in
voorbereiding op de synode.
- Chaïma Ahaddour over begrafenisrituelen bij moslims.
- Martina Kreidler-Kos over een pastorale vertaling van Amoris
Laetitia
Het tijdschrift wordt gratis bezorgd aan leden, oud-leden en
geïnteresseerden (1720 exemplaren) en bovendien worden omslagen met
meerdere exemplaren bezorgd aan 70 groepen en organisaties die het dan
verder kunnen verspreiden.
Standpunten en persartikels
Naar aanleiding van de communicatie van de resultaten van de bevraging
voor de synode over Jongeren, geloof en het onderscheiden van
roepingen publiceerde het IPB een oproep om resoluut te kiezen voor
jongeren.

Andere activiteiten en gebeurtenissen
Werkgroepen
Het Forum over kerkelijke uitvaarten op 3 maart 2018 werd voorbereid
door een ad hoc werkgroep die 2 keer samenkwam. Achteraf werd deze
groep opnieuw samengeroepen om het voorstel van de infofolder te
bespreken.
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Een werkgroep in voorbereiding op het Forum van 6 oktober 2018 over
Geestelijke gezondheidszorg werd opgestart en kwam 2 keer samen.
Een technische werkgroep die de eerste voorbereidingen neemt voor de
viering van 50 jaar IPB zal in september 2018 voor het eerst samenkomen.
Einde volgend werkjaar zal een echt feestcomité worden gevormd om het
jubileum van 6 juni 2020 voor te bereiden.

Ontmoeting met de Vlaamse bisschoppen op 25 oktober 2017
De voorzitter, ondervoorzitter en coördinator hadden een open en
constructief gesprek met de Vlaamse bisschoppen in Tongeren op
woensdag 25 oktober. Ze stelden de thema’s voor van de voorbije 2 jaar
(sinds vorige ontmoeting) en de planning voor de volgende Fora, vertelden
over de samenstelling en werking van het IPB en gaven toelichting bij de
financies.
De bisschoppen benadrukten dat het IPB eerder maatschappelijke thema’s
zou aankaarten omdat de binnenkerkelijke thema’s ook al in andere
beleidsorganen aan bod komen. Omwille van de precaire financiële
situatie van het IPB zijn ze bereid om hun bijdrage te verhogen tot 20.000
euro voor 2018.

Deelname aan CIL-bijeenkomsten
De coördinator was aanwezig op de bijeenkomst van de Franstalige
zusterorganisatie CIL op zaterdag 23 september 2017 in Louvain-la-Neuve.
Mgr. Delville gaf er een overzicht van de inhoud van het voorbereidend
document voor de jongerensynode.
De ondervoorzitter van het IPB woonde de samenkomst van 26 mei 2018
bij waarop kardinaal De Kesel kwam spreken als lid van het Dicasterie voor
de leek, het gezin en het leven.
Louise Parmentier heeft voorlopig het voorzitterschap van de CIL
opgenomen en hoopt om een nieuwe dynamiek te kunnen scheppen want
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de CIL maakt momenteel moeilijke tijden mee. Ze hoopt ook op een
hernieuwde samenwerking met het IPB.

ELF
Van 14 tot 17 juni 2018 kwam het Europees Lekenforum samen in
Lissabon voor de tweejaarlijkse studiebijeenkomst. Het bestaat uit
lekenorganisaties van 18 landen. Vanuit het IPB waren Christa Damen,
Hans Demoen en Heidi De Clercq aanwezig. De 70ste verjaardag van de
Universele Verklaring van de Mensenrechten was de aanleiding om te
kiezen voor het thema: ‘Mensenrechten, christelijke waarden en de
katholieke sociale leer’. Vooral de artikels 18 (recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst) en 19 (recht op vrijheid van mening en
meningsuiting) stonden in de kijker. Resultaat was een gemeenschappelijke verklaring die in elk land verspreid zal worden.
Tijdens het congres vond ook de verkiezing plaats van een nieuwe
voorzitter en bestuur voor het ELF. Josian Caproens, oud-voorzitter van
het IPB, werd unaniem verkozen. Zij zal met de 6 andere leden van de
internationale stuurgroep de komende vier jaar instaan voor de
uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de leden van de
verschillende landen.

Medewerking met andere organisaties
Op 8 november 2017 werkte het IPB mee met de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven voor de organisatie van een
studiedag rond leiderschap ‘Gidsen die begeesteren’.
Het IPB is lid van de adviesraad van KADOC die op 19 oktober 2017 en 15
juni 2018 vergaderde.
Het IPB is lid van het overlegplatform van Parcum, het dialoogmuseum
voor religie, kunst en cultuur in Heverlee. Er werd vergaderd op 29
november 2017 en 13 februari 2018.
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Financies
De jaarrekeningen volgen het boekhoudkundig jaar van 1 januari tot 31
december. Hier geven we een overzicht voor 2017.
Uitgaven
Inkomsten
Saldo

38.120 euro
23.915 euro
14.205 euro

Het deficit kon in 2017 opgevangen worden door de resterende
spaarcenten. Vanaf 2018 zal dit niet meer mogelijk zijn. Daarom werd
besloten om 1 van de 2 kantoorruimten in de Guimardstraat in Brussel op
te zeggen waardoor de uitgaven voor huur en onderhoud aanzienlijk
verminderen. In juli 2017 liet minister Muyters weten dat het DAC-statuut
van de secretariaats-medewerker op 1 september 2018 een einde neemt.
De financiële draagkracht van het IPB laat niet toe om deze persoon in
dienst te houden na haar opzegperiode. Met de bisschoppenconferentie
wordt een oplossing gezocht voor de loonkosten tijdens deze periode.
Tot nu toe vraagt het IPB geen lidgeld, in tegenstelling tot de Franstalige
CIL. Wel wordt aan de leden die blijven eten na de Forumbijeenkomsten
een bijdrage in de onkosten gevraagd. Het tijdschrift wordt gratis
toegestuurd maar er is jaarlijks een oproep om hiervoor en voor de
werking van het IPB een gift te doen. Hiermee kunnen de kosten van
Transparant ruim gedekt worden.
De reis- en verplaatsingskosten van de secretariaatsmedewerker en de
coördinator worden vergoed. Deze kosten worden ook terugbetaald aan
de voorzitter die als vrijwilliger verder geen vergoedingen ontvangt van
het IPB. In deze rubriek zijn ook de reiskosten bij deelname aan de
bijeenkomst van het Europees Lekenforum opgenomen.
De loonkosten in 2017 omvatten het supplement voor het DAC-loon en de
terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer voor
de coördinator en de secretariaatsmedewerker. De coördinator ontvangt
haar wedde van de FOD als bedienaar van de eredienst.
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Uitgaven 2017
andere

bijdrage ELF

loonkosten
huur en
onderhoud
lokalen

vergaderkosten

reis- en
verplaatsingskosten

kosten
Transparant

inkomsten Fora
(maaltijden)

werkingskosten

Inkomsten
verkoop brochures

giften
Transparant

vrije giften
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Toekomstplannen
Volgende Forumbijeenkomsten zijn gepland:
6 oktober 2018 in Antwerpen:
Thema: Psychisch kwetsbare mensen in onze
geloofsgemeenschappen
Omdat de meeste IPB-leden bij een bevraging aangaven dat de
bijeenkomsten vaak te kort zijn, vergaderen we een hele dag.
1 december 2018 in Brussel
Thema: Schoonheid als toegang tot het heilige
2 maart 2019 in Brussel
Thema nog te bepalen
25 mei 2019 in Antwerpen
Thema: Opvolging van de jongerensynode en de postsynodale
exhortatie
Het jubileum van 50 jaar IPB wordt gevierd op zaterdag 6 juni 2020. In
voorbereiding hierop hopen we de geschiedenis van de voorbije 50 jaar in
beeld te kunnen brengen. Er zal ook gewerkt worden aan krijtlijnen voor
de toekomst vanuit een reflectie over de rol en het profiel van het IPB in
de Vlaamse Kerk.
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