Van september tot september
Jaarverslag IPB 2020 - 2021

Voorwoord
Dit is een jaaroverzicht van de activiteiten van het Interdiocesaan Pastoraal
Beraad, het lekenoverlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk. Onder
normale omstandigheden gebeurt het IPB-overleg 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
verslag in deze brochure. De uitgebreide versie werd in de voorbije
maanden gepubliceerd in ons tijdschrift Transparant.
Op pagina 10 en volgende vindt u een verslag van de andere activiteiten van
het voorbije werkjaar. Ook de 2 projecten met externe financiering werden
in dit verslag opgenomen. Tot slot geven we ook een overzicht van de
financies van het boekjaar 2020.
Ook het voorbije werkjaar had te lijden onder de COVID-19-maatregelen.
Enkel bij de eerste Forumbijeenkomst in oktober konden we elkaar echt
ontmoeten. De uitgestelde jubileumviering vond plaats op 5 juni waarbij
slechts een beperkte groep genodigden fysiek aanwezig kon zijn. via een
livestream konden echter alle geïnteresseerden het gebeuren van thuis
volgen.
In november 2020 startte Laura Tack als stafmedewerker. Zij heeft echter
besloten om in te gaan op een ander werkaanbod en momenteel loopt de
vacature voor haar vervanging nog.
Christa Damen, voorzitter
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Forumbijeenkomsten
Het IPB-Forum telt momenteel 95 stemgerechtigde leden. De Vlaamse
bisschoppen, hun secretaris-generaal en hun woordvoerder zijn
waarnemend lid. Daarnaast is er een waarnemend lid vanuit de CIL
(momenteel niet ingevuld) en vanuit 2 andere christelijke denominaties.
Forum
Okt ‘20
Dec ‘20
Mrt ‘21
Juni ‘21

Aantal deelnemers
55
60
64
34 gasten

Opmerkingen
TPC Antwerpen
Online
Online
Viering 50 jaar IPB

Een kort verslag van de Forumbijeenkomsten en de viering.
3 oktober 2020 – TPC Antwerpen

Naar een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving
na Corona
Reflectie in het licht van de recente evolutie van de sociale leer van de Kerk
Op zaterdag 3 oktober vergaderde het IPB in Antwerpen. Het was meteen
de eerste bijeenkomst van een nieuwe mandaatperiode en ongeveer een
derde van de leden was nieuw. Na een onderbreking van een half jaar (geen
Forum in juni door COVID-19) verwelkomde voorzitter Christa Damen
iedereen en gaf voor de nieuwkomers kort aan waarvoor het IPB staat.
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen startte de
bijeenkomst na de bezinning met een uitwisseling in kleine groepjes. De
deelnemers werden uitgenodigd om de tekenen van deze coronatijd te
lezen in het licht van het evangelie. Wat kan de sociale leer van de Kerk ons
leren in de COVID-19-crisis? Aan de deelnemers werd gevraagd welke
nieuwe vormen van diaconie zij zagen ontstaan tijdens de voorbije
maanden en wat ze hadden gemist. Naast de meer algemeen gekende
initiatieven zoals burenhulp en zorg voor kwetsbare kinderen, werden heel
particuliere acties en samenwerkingsverbanden zichtbaar.
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Professor Johan Verstraeten gaf daarna een aantal principes die kunnen
helpen om in de huidige situatie het ZIEN en OORDELEN om te zetten in
concreet HANDELEN. Hij putte daarvoor niet enkel uit het compendium van
de sociale leer van de Kerk maar ook uit de encycliek Laudato Si’. Elke
context en tijd vraagt om een nieuwe onderscheiding van de tekenen van
de tijd in het licht van het evangelie. Hij schetste 6 belangrijke principes die
vertrekken vanuit de liefde als evangelische grondhouding.
− De menselijke waardigheid van elke mens en dit niet zozeer als
individu maar als gemeenschapswezen. Bij uitbreiding gaat het hier
ook over de mens in verbondenheid met de hele werkelijkheid en
over respect voor de dieren en de natuur.
− Het algemeen welzijn primeert op het eigenbelang. Dat houdt de
universele bestemming van de goederen in waarbij privébezit een
middel is en geen doel op zich. De optie voor de armen is meer dan
liefdadigheid. Ze maakt hen tot subjecten van hun eigen
geschiedenis. En voor paus Franciscus maakt het ecologisch welzijn
deel uit van het algemeen welzijn.
− Rechtvaardigheid onder zijn verschillende vormen: de
ruilrechtvaardigheid die eerlijke prijzen geeft aan goederen en
diensten, de contributieve en de distributieve rechtvaardigheid
waardoor iedereen aan de samenleving kan participeren.
− Solidariteit of de deugd van burgerschap. God verbindt ons als
mensen met elkaar en met de hele schepping.
− Subsidiariteit met een belangrijke rol voor alle spelers in het
middenveld.
− Het voorzorgprincipe en de zorg voor de toekomstige generaties.
Wanneer objectieve informatie suggereert dat ernstige en
onomkeerbare schade kan worden veroorzaakt, moet een project
worden opgeheven of gewijzigd, zelfs indien er geen onbetwistbaar
bewijs is.
Verstraeten eindigde met een warme oproep om deze principes handen en
voeten te geven in ons handelen. Het dicasterie voor de integrale
menselijke ontwikkeling in Rome heeft in dit verband 7 doelstellingen
geformuleerd die terug te vinden zijn op de website van Ecokerk.
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In het vraaggesprek dat volgde, gaven de deelnemers blijk van een sterke
betrokkenheid en klonken een aantal heel concrete suggesties. Velen
namen dan ook ideeën mee naar huis om ze daar verder te verspreiden en
om te zetten in actie. Bisschop Lode Van Hecke riep ook op om de onlinebevraging Kerk en christenen in coronatijden in te vullen. Op die manier
kunnen we bijdragen tot de beleidskeuzes van de bisschoppen in deze
crisistijd.
5 december2020 – online met zoom

Nieuwe Kerkgezichten tijdens en na de pandemie
60 deelnemers beluisterden online een input vanuit 3 verschillende
invalshoeken: gemeenschapsvorming, communicatie en liturgie. Het eerste
thema kwam aan bod tijdens de bezinning waarbij een kort filmpje over
kerkopbouw van Peter Biesbrouck werd getoond. Daarna was het de beurt
aan Koen Vlaeminck over digitale communicatie. Hij riep op om voldoende
expertise op te bouwen in de Kerk om de digitale mogelijkheden te kunnen
benutten. Maar er is ook reflectie nodig omdat die nieuwe media zowel
kansen bieden als vragen oproepen. Hij nam de deelnemers ook mee naar
de kerkelijke portaalsite Kerknet en liet zien hoe die werkelijk functioneert
als een kerkportaal waarlangs mensen kunnen binnenkomen en genieten
van zowel nieuwsberichten als van een inhoudelijk aanbod. Zijn vraag aan
het IPB was: op welke zoekopdracht moet Kerknet een antwoord bieden?
Welke doelgroep en met welk aanbod?
Daarna kwam Bart Paepen vertellen hoe het bisdom Antwerpen in de
voorbije maanden heeft ingezet op digitale communicatie. Sinds de eerste
lockdown in maart kreeg de bisschop de kans om als herder aanwezig te
komen in heel zijn bisdom. Hij ging voor in de livestream eucharistie, hij
sprak mensen moed in en bad samen met hen. In de paastijd werd het
dagelijkse Bidden aan tafel gelanceerd. Een eenvoudige formule waarbij
deelnemers werden uitgenodigd om, zoals hun bisschop, thuis aan tafel te
gaan zitten voor een moment van bezinning en gebed. Dat werd telkens
afgesloten door samen het glas te heffen. Op die manier werd het gebed
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thuis veel meer deel van het gewone leven. Daarnaast waren er ook heel
veel initiatieven die verdieping aanboden. Voor Bart Paepen is de grote
uitdaging voor de toekomst hoe we aan digitale evangelisatie kunnen doen.
Hoe kunnen we ook mensen die verder van de Kerk staan interesseren in
de Blijde Boodschap?
Na een korte pauze waarin deze keer iedereen thuis zelf voor koffie moest
zorgen, werden de deelnemers in 8 kleine groepen verdeeld. In het gesprek
werd uitgewisseld over de inleidingen en de eigen belevenissen in de
voorbije maanden. Initiatieven en ontdekkingen werden gedeeld en er
werd gereflecteerd over de kansen en de vragen met betrekking tot nieuwe
vormen om Kerk te zijn. Er is veel mogelijk gebleken op digitaal vlak en een
veelheid aan initiatieven toont de veerkracht van een aantal groepen en
gemeenschappen. Niet iedereen kan en/of moet echter de zondagsviering
streamen of online vorming aanbieden. Het is vaak beter een beperkt maar
kwaliteitsvol aanbod te hebben. Maar dat vraagt een instantie die de lokale
initiatieven coördineert.
6 maart 2021 – online met zoom

Sleutels voor synodaal overleg
Ook in maart kwam het Forum digitaal samen. Vorig jaar wijdde het IPB al
2 bijeenkomsten aan het thema synodaliteit en maakten de leden kennis
met een document van de internationale theologische commissie in Rome.
Deze keer werden een aantal sleutels voor een synodaal overleg aangereikt
en werden die getoetst aan de praktijk in een mini-onderscheiding in kleine
groepen. Carine Devogelaere, coördinator van het IPB, gaf een inleiding op
het thema en noemde enkele sleutels. Ze citeerde paus Franciscus die bij
herhaling uitnodigt tot een meer synodale Kerk waarin de stem van alle
gelovigen meetelt. “De weg van de synodaliteit is de weg die God van de
Kerk van het derde millennium verwacht. Ze is een constitutieve dimensie
van de Kerk.”
In de voorbije jaren waren er bisschoppensynodes in Rome over het gezin
(2014 en 2015), over de jongeren (2018) en over de Amazone (2019). Om
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de participatie van alle gelovigen mogelijk te maken, nodigde de paus de
Bisschoppenconferenties uit om in hun land voorafgaandelijk een bevraging
te lanceren. Een synodaal proces steunt immers op een zo breed mogelijke
inbreng. De deelnemers aan de viering van de synode zelf beluisteren die
veelheid aan stemmen en proberen dan samen te onderscheiden wat zich
daaruit aftekent.
“Synodale dialoog vergt moed zowel bij het spreken als bij het luisteren. Het
gaat er niet om in een debat verstrikt te raken […] maar om uit te drukken
wat als nuttige suggestie van de heilige Geest wordt ervaren.” (art.111
Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk) Van de deelnemers aan
een synodaal proces, of dat nu de bisschoppen in Rome zijn of de leden van
het IPB of van een pastorale ploeg, wordt verwacht dat ze zich verbonden
weten met de Kerk en dat ze het gemeenschappelijk belang voor ogen
houden. Door te lezen in de Schrift en de tekenen van de tijd te
interpreteren in het licht van het evangelie kan de Geest aan hen duidelijk
maken waar het nu op aankomt. Deze weg van gemeenschappelijke
onderscheiding vraagt tijd en een vergadercultuur waarin stilte en gebed
een plaats krijgen.
In 10 kleine gespreksgroepen van 6 werd na de pauze geoefend in synodaal
overleg met de vraag of de Kerk vandaag meer als gist dan wel als licht in
de samenleving aanwezig moet zijn. Vooraf was aan de deelnemers
gevraagd om dit aan de hand van enkele teksten uit het evangelie voor te
bereiden. Zie ik mezelf eerder als gist of heb ik vooral een zending als licht?
En waar zou de Kerk best op inzetten? Vanuit het geloof dat de Geest in elk
lid van de gespreksgroep iets te vertellen heeft, werd die voorbereiding
gedeeld. Vervolgens was de opdracht om samen als groep tot een gemeenschappelijk antwoord te komen want een synodaal proces is meer dan een
uitwisseling van ideeën. Het gaat om een traject dat eindigt in een keuze na
een gemeenschappelijke onderscheiding.
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5 juni 2021 – Viering 50+1 jaar IPB – BenedictusPoort Gent

Betrokken in dialoog
Een jaar later dan oorspronkelijk gepland vierde het IPB zijn gouden
jubileum. Omdat samenkomen met een grote groep nog altijd niet mogelijk
was, koos het voor een gemengde formule waarbij de bisschoppen, de
voorzitters, ondervoorzitters en medewerkers van de voorbije 50 jaar
samen met de bureauleden ter plaatse konden aanwezig zijn in de school
BenedictusPoort, Campus Ledeberg. Omwille van de coronabeperkingen
gingen de feestelijkheden buiten op de speelplaats door. Voor de
aanwezigen werd het een hartverwarmend gebeuren met veel boeiende
ontmoetingen. Leden, oud-leden en sympathisanten konden via een
livestream het programma thuis meemaken. Voor wie dat gemist heeft blijft
de opname beschikbaar op onze website evenals de 2 video’s met
interviews.
Professor Mathijs Lamberigts schetste 50 jaar geschiedenis in vogelvlucht.
Daarin kwamen de oprichting en samenstelling van het IPB aan bod met
verhalen over de voorzitters, de relatie met de bisschoppen, de thema’s die
behandeld werden en de projecten die uitgewerkt werden. Hij had lovende
woorden voor het engagement van het IPB en benoemde eerlijk de
moeilijkheden en oningevulde verwachtingen. Meer over onze geschiedenis zal te lezen zijn in het boek Betrokken in dialoog.
Daarna werden 3 belangrijke thema’s uit de voorbije jaren kort voorgesteld.
Het thema jongeren kwam het eerst aan bod. Anaïs Fayt vertelde hoe
tijdens de jongerensynode een jonge toehoorder het beeld gebruikte van
de kerk als kano waarin de ouderen helpen de koers te behouden door de
positie van de sterren te observeren, terwijl de jongeren krachtig roeien en
zich voorstellen wat hen nog te wachten staat. In een korte video vertelden
9 jonge christenen hoe ze de Kerk dromen: met meer diversiteit van
culturen en geaardheden, een Kerk die niet vastzit in het verleden en die
mensen van alle leeftijden helpt zoeken naar zin en betekenis.
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Het tweede thema was economie en geld, waarbij ook aan bod kwam hoe
het IPB reflecteerde over armoede en crisis. Doorheen de jaren waren dit
thema’s voor Fora en publicaties.
Als derde thema uit de rijke geschiedenis werd gekozen voor de vrouw in
de Kerk. Dit thema hangt nauw samen met de voornaamste functie van het
IPB om stem te geven aan leken. En vrouwen zijn altijd leken. Het IPB
schaarde zich van in het begin ten volle achter het nieuwe kerkmodel van
het Tweede Vaticaans Concilie met ruimte voor de gedeelde verantwoordelijkheid van gewijden en leken, zowel mannen als vrouwen. Herhaaldelijk
kwamen de wijding van vrouwen en hun aanwezigheid in beleidsorganen
ter sprake. Het gelijkwaardig partnerschap tussen mannen en vrouwen,
waarvoor het IPB sedert de beginjaren ijvert, blijft echter verre van
gerealiseerd, al zijn er kleine aanzetten zichtbaar op bepaalde plaatsen in
de Vlaamse kerk. In het jaarrapport van 2019 lezen we dat vrouwen een
onvervangbare rol spelen voor de toekomst van de kerk en het
geloofsleven. Van de duizenden mensen die in de kerk een rol opnemen zijn
de vrouwen in de meerderheid.
Tijdens de feestzitting werden ook 2 video’s gelanceerd met interviews van
voorzitters, leden en medewerkers. Daarin spreken ze over de kracht van
het IPB en formuleren hun dromen voor de toekomst.
De huidige voorzitter Christa Damen drukte de hoop en het engagement uit
om samen verder concreet gestalte te geven aan een synodale werkwijze.
Wanneer we samen nadenken en in gesprek gaan over cruciale vragen over
ons christen zijn in deze tijd, zullen de antwoorden groeien vanuit de
kruisbestuiving van de tekenen van de tijd en de bronnen van ons geloof.
Na de gestreamde viering gingen de aanwezige gasten aan tafel om het glas
te heffen op het jubilerende IPB en om herinneringen en toekomstperspectieven te delen.

Jaarverslag IPB 2020-21

10

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 worden door het
Forum gekozen of gecoöpteerd door het Bureau. Na de mandaatwissel van
de leden in oktober, werd een nieuw Bureau gekozen. Dat gebeurde digitaal
omdat de Forumbijeenkomst van december online plaatsvond. Het nieuw
samengestelde Bureau kwam voor het eerst samen in maart.
Het IPB-Bureau bleef ondanks corona maandelijks samenkomen op
vrijdagavond. In september en oktober en ook in juni gebeurde dat live in
Brussel. De overige 7 vergaderingen verliepen digitaal. Bij het einde van de
mandaatperiode in februari ontvingen de bureauleden een postpakket met
een kleine attentie en een flesje cava. De 5 uittredende leden kregen
bedrukte koffiemok als bedanking. Online hieven we het glas op de voorbije
bestuursperiode en bedankten elkaar voor het engagement. In maart
maakten we kennis met 3 nieuwe leden. Eind augustus vond in Averbode
de vakantiebijeenkomst plaats. Met een jaartje vertraging werden de vorige
bisschop-referent mgr. Van Looy en de secretariaatsmedewerker Nicole
Vermeulen bedankt voor hun inzet.
Met het project IPB TOEKOMST werd de aanzet gegeven om over het eigen
functioneren verder na te denken en werd een herwerking van het
Reglement Inwendige Orde en van de strategische en operationele
doelstellingen gestart. Het Bureau koos ervoor om sterker in te zetten op
synodaliteit en onderzocht hoe dat vertaald kon worden in de werkwijze
tijdens de Forumbijeenkomsten.

Dagelijks Bestuur en secretariaat
Het Dagelijks Bestuur kwam 10 keer samen waarvan tweemaal live in
Mechelen. Naast de lopende zaken ging er tijd naar de herschikking van een
aantal activiteiten en naar de voorbereiding van de jubileumviering.
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Na een selectieprocedure kwam op 1 november Laura Tack in dienst als
stafmedewerker. Samen met coördinator Carine Devogelaere nam zij de
zorg voor het secretariaat op. De administratieve belasting bleek groter dan
voorzien. Er gebeurde onder andere een reorganisatie van de bestanden, in
overleg met KADOC en in functie van een digitale archivering. In het
voorjaar crashte de website en bleek er geen recente back-up te bestaan
waardoor de opbouw van een nieuwe website erg veel tijd vroeg. En voor
de viering van 50+1 jaar IPB werd aan de uitgave van een boek gewerkt.
Uiteindelijk werd gekozen om tegen 5 juni een feestbrochure te maken en
de publicatie van het boek uit te stellen tot het najaar.
Begin juli bood Laura Tack haar ontslag aan en koos voor een nieuwe
uitdaging. Een vacature voor een nieuwe stafmedewerker werd half juli
bekend gemaakt.

Project IPB Toekomst
Eind december beëindigde Ria Vercamer haar onderzoeksopdracht in het
kader van het project IPB Toekomst. Zij stelde haar onderzoeksrapport voor
op de bureauvergadering van januari waarna ze bedankt werd met bloemen
en een geschenk.
Laura Tack ging daarna verder aan de slag met de resultaten van het
onderzoek en verwerkte de informatie uit de interviews in een artikel. Dat
zal worden opgenomen in het boek dat in het najaar 2021 verschijnt.
De interviews in het onderzoek van Ria Vercamer waren zo rijk aan
informatie dat besloten werd om er beeldmateriaal mee te maken. Voor de
feestviering van 50+1 jaar IPB bestelde het IPB 2 video’s. Eind september
werden 8 mensen uitgenodigd voor opnames: Agnes Pas, Hubert Schepers,
Josian Caproens, Christa Damen, Leo Pauwels, Etienne Quintiens, Luc
Devisscher en Carine Devogelaere. Aan hen werd gevraagd wat zij de kracht
van het IPB vinden en wat ze belangrijk vinden voor de toekomst. Arne
Focketyn verwerkte deze interviews tot 2 filmpjes van respectievelijk 15 en
7 minuten. Het IPB: dynamiek van 50 jaar en Samen op weg naar de
toekomst zijn te bekijken via de website of YouTube.
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Project Space for Grace
Met het IPB als platform ging het project Space for Grace zijn tweede jaar
in. Contacten verliepen grotendeels online omwille van de COVID-19
restricties.
Learning communities
Er waren 8 samenkomsten met de projecten uit de eerste selectie, waarbij
ze van elkaar leerden en zich samen verdiepten in generieke thema’s. Vier
sessies werden georganiseerd als clustersamenkomst, waarbij projecten
met een gemeenschappelijke invalshoek een vaste deelgroep vormen
onder leiding van de drie betrokken academici van het ACPT en Pieter
Vandecasteele vanuit Porticus. Vier andere sessies focusten op innovatie,
zoals digitale communicatie en patroondoorbrekend denken.
Tweede projectoproep
In aanloop op de tweede projectoproep werden online infosessies
gehouden en werden lopende projecten aan het woord gelaten op Kerknet.
Van de 36 ingezonden aanvragen selecteerde de jury er in december 17 om
deel te nemen aan een Space for Grace traject. Raf Lust, projectcoördinator,
nam met elk van deze projecten online contact om de verdere afspraken en
wederzijdse verwachtingen te concretiseren. De 17 projecten werden ook
voorgesteld in een artikel op Kerknet.
Nog voor het zomerreces werd een gemeenschappelijk leermoment en een
eerste clustersamenkomst gehouden. Vanuit de evaluatie door de
deelnemers van het eerste jaar, werd de inhoud van deze samenkomsten
wat aangepast. Het is de bedoeling om meer te focussen op de eigen
context en stand van zaken en een gemeenschappelijk leerdoel te
formuleren dat resulteert in een zichtbaar resultaat.
Bovendien werden innovatiecoaches ingezet om met een aantal
geselecteerde geloofsgemeenschappen op weg te gaan om hun ideeën te
verscherpen en vernieuwing te stimuleren.
Tracing Grace
De luwte van coronabesmettingen begin oktober 2020 gaf aan de
projectcoördinator de gelegenheid om live enkele projecten te bezoeken.
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In mei 2021 werd een echte bezoekronde gepland. Een hele week lang
fietste Raf Lust van het ene project naar het andere en ontmoette er de
verantwoordelijken en de gemeenschappen. Deze tocht kreeg de
sprekende naam Tracing Grace en vond symbolisch plaats in de week voor
Pinksteren. Een uitgebreid verslag is terug te vinden op Kerknet en op
www.spaceforgrace.be.

Communicatie
Kerknet en andere (kerkelijke) media
Na elke Forum verscheen een artikel in de nieuwsbrief van Kerknet waarin
een verslag werd gegeven van de bijeenkomst. Ook een verslag over de
viering van 50 jaar IPB werd op Kerknet gepubliceerd.
In de aanloop op die viering verscheen op 19 mei in KERK&leven een
interview met Christa Damen en Josian Caproens: Wanneer leken het
woord nemen. In Tertio van 2 juni 2021 was er een dubbelinterview met
Christa Damen: ‘Agendasetting leidt tot stille veranderingen’ en Carine
Devogelaere: ‘Dynamiek van Vaticanum II vraagt creativiteit’.
Transparant
In het trimestrieel tijdschrift Transparant werd telkens een verslag
opgenomen van het voorbije Forum. In het julinummer werd verslag
uitgebracht van de jubileumviering.
Het interview aan de achterkant gaf het woord aan:
- Monseigneur Koen Vanhoutte, nieuwe bisschop-referent voor het IPB
- Ria Vercamer, onderzoekster voor het project IPB Toekomst
- Laura Tack, de nieuwe stafmedewerker
Het tijdschrift wordt gratis bezorgd aan leden, oud-leden en
geïnteresseerden (1700 exemplaren) en bovendien worden omslagen met
meerdere exemplaren bezorgd aan een 50-tal groepen en organisaties die
het dan verder verspreiden.

Jaarverslag IPB 2020-21

14

Andere activiteiten en gebeurtenissen
Werkgroepen
Voorbereiding viering 50+1 jaar IPB
Nadat een nieuwe datum was vastgelegd voor de viering van het 50-jarig
bestaan, kwam een werkgroep verschillende keren digitaal samen om het
format en de inhoud van het programma van de viering vast te leggen en
het draaiboek uit te werken. Een plaatsbezoek met enkele mensen werd
georganiseerd. Er werden afspraken gemaakt over publiciteit, inschrijvingsmodaliteiten, streaming, de inhoud en uitwerking van de feestbrochure en
zoveel andere praktische zaken.
Leden van de werkgroep waren Christa Damen, Carine D’hondt, Heidi De
Clercq, Tony De Jans, Hans Demoen, Luc Devisscher, Carine Devogelaere,
Saskia van den Kieboom en Ilse Van Gorp.
Voorbereiding Symposium Kerk vormen in een seculiere samenleving
In opvolging van het symposium Parochie en Ambt op 2 maart 2020 nam
UCSIA het initiatief om dezelfde partners opnieuw samen te brengen met
het oog op een vervolg. Er werd enkele keren digitaal vergaderd met Stijn
Latré, Luc Braeckmans en Gilke Gunst vanuit UCSIA, Marc Steen vanuit het
Academisch Centrum Praktische Theologie KUL, Stijn Vandenbossche vanuit
de Interdiocesane Commissie voor Catechese, Christa Damen en Carine
Devogelaere vanuit het IPB. Een studiedag op 15 februari 2022 werd
vastgelegd. Stefan Paas werd gecontacteerd als gastspreker.
Deelname aan CIL-bijeenkomsten en aan het Europees Lekenforum
De coördinator nam in het voorbije werkjaar 1 keer deel aan een digitale
bijeenkomst van de Franstalige zusterorganisatie CIL.
De geplande studiebijeenkomst van het ELF werd afgelast door COVID-19.
Lidmaatschap van en medewerking met andere organisaties
Het IPB is lid van de adviesraad van KADOC die jaarlijks 1 of 2 keer vergadert.
Het IPB is lid van de Algemene Vergadering van het CCV.
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Uitgave Parochie van de toekomst. 7 uitdagingen
Op voorstel van het IPB gaf Halewijn een boekje uit met de Nederlandse
vertaling van de bijdrage van Matthias Sellmann in de online beschikbare
publicatie Envisioning Futures for the Catholic Church, onder de redactie van
Staf Hellemans en Peter Jonkers. Zijn bijdrage droeg de titel: Seven
Characteristics of a Future-proof Parish: The Approach of the Center for
Applied Pastoral Research.
Het boekje werd opgestuurd aan de projecten die deelnemen aan Space for
Grace. De zeven uitdagingen werden daar besproken in de learning
communities en vonden ook hun weg in vormingsbijeenkomsten van de
territoriale pastoraal.

Financies
De jaarrekeningen volgen het boekhoudkundig jaar van 1 januari tot 31
december. Hier geven we een overzicht voor 2020. In deze cijfers zijn de
projectgelden voor IPB-Toekomst en Space for Grace niet inbegrepen.
Uitgaven
38.840 euro
Inkomsten
29.380 euro
Saldo
9.460 euro
De uitgaven zijn sterk verminderd omdat de tewerkstelling van de
secretariaatsmedewerker in de eerste 8 maanden gereduceerd werd en
vanaf 1 september was zij niet meer in dienst van het IPB.
Zoals zichtbaar wordt op de grafieken, heeft het IPB naast de bijdrage van
de Bisschoppenconferentie jaarlijks ook de financiële steun van giften nodig
om rond te komen.
Het tijdschrift Transparant wordt gratis verspreid maar er is jaarlijks een
oproep om hiervoor een gift te doen. In 2020 was er echter een tekort van
1200 euro om de kosten van het drukken en verspreiden van Transparant
te dekken.
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Aankondiging
Betrokken in dialoog. IPB voor een synodale Kerk
Halewijn december 2021
Paperback, 168 pagina's, 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 9789085286417
Morgen zal anders zijn dan vandaag. Dat geldt niet
alleen voor geloofsgemeenschappen in het
seculiere Westen. Het geldt ook voor het
Interdiocesaan Pastoraal Beraad zelf. De terugblik
op de voorbije 50 jaar heeft overtuigend
aangetoond dat het IPB een unieke en belangrijke
stem in het Vlaamse kerklandschap laat klinken.
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