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Interview met Josian Caproens,

nieuwe voorzitter IPB sinds 4 oktober 2008.

Josian, kan je kort jezelf even voorstellen?
Op de eerste plaats ben ik echtgenote en
moeder van twee twintigers. Daarnaast
werk ik al vele jaren als pedagogisch
adviseur secundair onderwijs vanuit
de pedagogische begeleidingsdienst
in het bisdom Hasselt. Dat wil zeggen
dat scholen zowel onderwijskundig als
organisatiekundig beroep op ons kunnen doen. Bijvoorbeeld als een school
vanuit de inspectie doorlichting krijgt,
dan ondersteunen wij haar bij werkpunten die aan het licht kwamen. Ik
ben ook lid van verschillende werkgroepen, zowel op diocesaan niveau
als bij het Vlaams Secretariaat van het
Katholiek Onderwijs (VSKO), onder
meer Christenen op school, Artproject
Religieuze Kunst, Kwaliteitszorg en
Relationele en Seksuele Vorming, ...
Jij bent al langer lid van het IPB en van
het Bureau. Hoe ben je daarin terecht
gekomen? En wat waren daarin je eerste
ervaringen?
Als lid van het Forum vanuit de DPR in
Hasselt werd ik gecoöpteerd binnen het
Bureau. Dat was onder het voorzitterschap van Hubert Schepers. Geleidelijk
aan kwam ik thuis in het IPB, leerde
de mensen en de werking beter kennen
en zo groeide mijn engagement. Later
werd ik ondervoorzitter met Guido Vos
als voorzitter. De voorbije jaren was ik
heel sterk betrokken bij de reorganisatie van het IPB en werd ik steeds meer
overtuigd van de zinvolheid van het
bestaan van het IPB.
Sindsdien heeft het IPB zelf ook een
aantal veranderingen ondergaan. Hoe
zie jij nu de betekenis van dit orgaan in
de Vlaamse Kerk?
Het IPB is nu vooral een breed kerkforum, terwijl wij vroeger eerder een
adviesorgaan waren voor de bisschoppen en de Kerk als instituut. Op de
Forumbijeenkomsten en in het Bureau
kunnen leken en religieuzen hun christen-zijn bespreken, ervaringen uitwisselen, samen naar de tekenen van de
tijd kijken en nagaan hoe ze daarop
kunnen reageren en welke positie ze
kunnen innemen. Zo vervult het IPB
zijn antenne- en zenderfunctie.
Wat betekent dat concreet voor jou als
voorzitter? Hoe zie jij je taak?
Met de hulp en medewerking van
allen, zowel bureauleden als het Forum
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durf ik het aan om deze taak op mij
te nemen. We zullen het samen verder
uitbouwen.
In de recente aanpassingen aan ons
Reglement Inwendige Orde werd ook
beslist om met een 3-jaren project te
werken. Bepaalde accenten zullen nu
gelegd worden voor de volgende jaren,
zoals het vergroten van de betrokkenheid van de DPR’s.
Wij staan ook aan het begin van een
nieuwe samenwerking met de bisschoppen. Wij hebben nagegaan wat
wij voor elkaar kunnen betekenen en
wat het IPB voor Kerk en samenleving
betekent. Ik geloof ook dat wij daarin
onze weg gevonden hebben. Concreet
betekent dit dat wij minder Fora organiseren, maar dat de Fora die wij
houden beter uitgebouwd zijn en een
breder draagvlak krijgen.
Anderzijds willen wij ook met anderen,
onder meer onze Waalse tegenhanger
CIL, nauwer samenwerken. Die samenwerking bestond altijd al, maar is in de
voorbije maanden nog toegenomen.
We zijn samen naar Bratislava geweest
voor het Europees Lekenforum en op
29 november organiseren we een gemeenschappelijke studie- en ontmoetingsdag rond het multiculturele in de
pastoraal. Wij willen in de toekomst
ook vaker gemeenschappelijke standpunten innemen.
Toen je jezelf voorstelde op het Forum
van 4 oktober, verwees je naar enkele
Bijbelverhalen. Kan je daarover ook iets
vertellen voor de lezers?
Als we trouwden kozen we voor het
Taborverhaal. Het was voor ons een
bewuste keuze om ons niet in te nestelen in een gemakkelijk en genoegzaam leven, zonder engagement naar
anderen. We wilden niet voortdurend
boven op de berg zitten, maar telkens opnieuw naar beneden gaan, om
samen met anderen te bouwen aan een
betere samenleving.
Dan is er het Emmaüsverhaal. De
woorden van Dorothee Sölle geven
de kern van dat verhaal sterk weer:
‘We zijn al zo lang op weg, dezelfde
de verkeerde kant op, weg van de stad
van onze hoop. Toen ontmoetten we
iemand die zijn brood met ons deelde,
die het nieuwe water toonde.’ We zijn
op weg naar Emmaüs, maar niet alleen.
De vreemdeling gaat met ons mee. Hij
stelt ons hele leven weer in vraag. Het

is een lange weg naar Emmaüs.
We zijn nog altijd niet geleerd. Verstaan
de zin nog niet van alles wat is voorgevallen...
Maar dan samen aan tafel zitten, luisteren naar en treden in mekaars verhaal, metgezellen en vrienden worden,
in verbondenheid de andere en Andere
(h)erkennen. Op een nieuwe wijze geloofsgemeenschap worden.
En onlangs werkten we in het bisdom
Hasselt rond het verhaal van Zacheüs.
We spraken veel over wat er in het
verhaal gebeurt en hoe Zacheüs het
hele gebeuren van binnenuit beleefde.
Daaruit groeide een monoloog van
Zacheüs waarin hij zegt: ‘Als nooit tevoren begreep ik beter wie ‘God’ is. Het
gebeurde daar aan mij. Dit wás God.
Nee, geen relikwie van het geloof van
mijn vroegere jaren. Maar hier kreeg
ik een vermoeden, nee, een aanvoelen
van een andere God. Iets wat aan mij
gebeurde, dit leven zelf dat voor mij
openging. God is heel concreet, weet ik
nu. Hij gaf zich aan mij te kennen. Het
was dat sprekende inzicht, dat bevrijdende gevoelen, dat nieuwe perspectief.
Geloven kreeg voor mij plots een heel
andere inhoud. En dat gebeurde doorheen die ontmoeting met de Heer, die
God heel dicht bracht bij me, in mij.
Ik kreeg op een nieuwe manier mensen in beeld, de mensen die ik vroeger
dacht niet nodig te hebben. Mensen
aan wie ik achteloos voorbijging of die
ik in moeilijkheden had gebracht. Arme
mensen… Nu zie ik in dat ik mee verantwoordelijk ben voor deze mensen.
Ik moet anderen gunnen wat ik ook zelf
heb ervaren. Vreemd, de Heer zei ook
‘ik moet’, toen hij mij aansprak in de
boom. “Ik moet bij jou thuis komen”,
zei hij. ’t Is een moeten, denk ik, ja.
Maar het heeft niks te maken met externe dwang of autoriteit. En toch is het
meer dan mijn eigen keuze alleen. Het
moeten komt van verder, van dieper. Is
het een moeten vanuit de liefde…? Ja,
zo zou ik het wel durven benoemen.
Liefde met een hoofdletter dan, zoals
soms wordt gezegd.’
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IPB in beweging
Op 4 oktober koos het IPB-Forum Josian
Caproens tot nieuwe voorzitter en bedankten we uittredend voorzitter Guido
Vos. In hun dankwoord maakten Liliane
Krokaert en Luc Devisscher allusie op het
verhaal van Mozes die zijn volk leidt
naar het Beloofde Land. Mozes gaat zelf
niet mee binnen. Zijn taak was het om de
Israëlieten tot daar te brengen. Zo heeft
Guido in de voorbije jaren met taaie
kracht het reflectieproces over een vernieuwde werking van het IPB aangemoedigd en geleid. Het resultaat van dit
denkwerk werd voorgelegd aan het
Forum in de tekst van een nieuw
Reglement van Inwendige Orde. Het werd
goedgekeurd en zal dan ook van nu af
van kracht zijn.
Wat is anders voor het Forum?
Omdat de Forumbijeenkomsten het
hart vormen van de IPB-werking is
het heel belangrijk om de samenstelling zo goed mogelijk te doen aansluiten bij wat leeft in de Vlaamse
Kerk. Daarom zullen in de komende
maanden een aantal nieuwe bewegingen en organisaties een vraag
krijgen om lid te worden.
Daarnaast zal het voor de leden van
het Forum mogelijk zijn om ook nietleden mee te brengen naar de samenkomsten. Zo kunnen deskundigen of
geïnteresseerden uit de verschillende
diensten en organisaties een bijdrage
leveren in het overleg en er zelf ook
verrijkt worden.
Vanuit de bisdommen kunnen de
Diocesane Pastorale Raden voor-taan
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zelf bepalen hoeveel
mensen ze afvaardigen
naar het IPB, met een
minimum van drie en
een maximum van tien.
Aandacht voor
de Diocesane
Pastorale Raden
Het Bureau van het IPB
besliste om in de komende drie jaar een meer
specifieke werking voor
de leden van de Diocesane Pastorale
Raden op te starten. Concreet voorzien we een jaarlijkse bijeenkomst
voor de DPR-leden van alle bisdommen samen. Deze wordt voorbereid
door mensen van het IPB zelf en verantwoordelijken uit de verschillende
bisdommen.
Op deze samenkomst kan een interdiocesane uitwisseling gebeuren op
het niveau van de DPR over de concrete aanpak van bepaalde thema’s die
in de bisdommen aan de orde zijn.
Bureau met project
In het denkproces van de voorbije
maanden is duidelijk geworden dat
een organisatie als het IPB moet werken met beleidsprioriteiten. Daarom
werd gekozen om in het Bureau accenten vast te leggen voor een periode van 3 jaar. Deze kunnen zowel
inhoudelijk als meer structureel zijn.
De aparte werking voor de Diocesane
Raden is daar een voorbeeld van.
Het aantal bureauvergaderingen
wordt verminderd tot 8 per jaar omdat
daarnaast een Dagelijks Bestuur
wordt opgericht.
Dagelijks Bestuur voor het IPB
Om snel te kunnen inspelen op wat
gebeurt of aan de orde is zowel intern
als in de bredere Kerk en de samenle-

ving, kiest het IPB voor
de vorming van een
Dagelijks Bestuur. De
voorzitter, ondervoorzitter en coördinator
maken er sowieso deel
van uit. Het Bureau
kan daarnaast ook nog
één of twee leden afvaardigen om de competenties te verhogen.
Het Dagelijks Bestuur
heeft een uitvoerende
functie maar kan ook dringende beslissingen nemen die dan daarna aan
het Bureau gerapporteerd worden.
Toekomstdromen
In een tijd waarin internet meer en
meer de basis vormt van informatieuitwisseling, wil het IPB in de nabije
toekomst zijn website nog aantrekkelijker maken. Zo hopen we de teksten
van onze Forumbijeenkomsten nog
beter toegankelijk te maken en met
meer beeldmateriaal te ondersteunen. Voor de leden zal er een toegang
naar de interne documenten geopend
worden via een intranet. Zo kunnen
de leden die niet op een Forum aanwezig waren ook hun inbreng hebben met betrekking tot de vragen die
tijdens de groepsgesprekken aan de
orde waren.
Ook met de lezers van Transparant
willen we de dialoog meer aangaan.
Hoe dit best gebeurt, wordt nog onderzocht.
Samen dragen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze
Kerkgemeenschap en willen we ons
steentje bijdragen tot de kwaliteit
van onze samenleving. Dat vraagt
geestkracht en daarvoor hebben we
elkaars bemoediging broodnodig.
Carine Devogelaere
coördinator IPB
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Gedeelde opvoedingsaandacht

Antwerpen TPC, zaterdag 4 oktober 2008

Een 40-tal leden, 3 bisschoppen en
enkele genodigden vormden samen
een krachtige denktank om zich verder te verdiepen in het thema opvoedingsondersteuning. Tijdens de inbreng van Hans Van Crombrugge en
Annemie Dillen op het Forum van 31
mei werden de contouren inhoudelijk
vastgelegd. De aandacht zou vooral
gericht worden op de niet professionele en niet problematische ondersteuning. Van Crombrugge benoemde
dit als ‘opvoedingsverrijking’.
Aan 3 sprekers uit verschillende werkterreinen werd gevraagd in twintig
minuten weer te geven wat zij belangrijk vinden.
Johan Govaerts, CCV Antwerpen,
vertelde hoe ouders ondersteund kunnen worden in de geloofsoverdracht
naar hun kinderen. Hij begon zijn
uiteenzetting met het verhaal van
Maarten, een jongetje van 6 dat aan
zijn moeder vraagt waar God is. In de
dialoog die volgt, ontdekken zoon en
moeder samen nieuwe plekken waar
God te vinden is. Ook al lijkt zo’n intense conversatie eerder een zeldzaam
gebeuren, toch kunnen we er een aantal dingen van leren. Om de mama
van Maarten te helpen antwoorden te
vinden voor haar zoon heeft ze niet
zozeer didactische middeltjes nodig
maar veeleer spirituele steun. Als ze
zelf bij haar geloof kan stilstaan en
het verhelderen, zal ze wel de manier
vinden om er met haar kind over te

spreken. Daarom is het op ouderavonden zo belangrijk om met de volwassenen een gesprek aan te gaan over
hun eigen vragen naar zingeving en
geloof. Voor vele ouders gaat het op
dat moment om een eerste verkondiging. Het aanbod moet dus smaak
geven en zin naar méér. Pas daarna is
een meer catechetische aanpak wenselijk.
Kristien Nys, docente aan het Hoger
Instituut
Gezinswetenschappen,
stelde de vraag of opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen anders is dan
met de modale middenklasse gezinnen. Waarom hebben we zo vlug een
oordeel klaar over anderen en hun
manier van opvoeden? Ze nodigde
ons uit om van perspectief te wisselen en te kijken vanuit de wereld van
de ander. Ouders houden van hun
kinderen en proberen hen het beste
te geven. Maar in gezinnen zonder
of met een beperkt sociaal netwerk
is dat veel moeilijker. Dan staan ouders vaker alleen en ondervinden ze
weinig steun. Haar uiteenzetting was
een warm betoog om betrokken te
zijn op anderen en ervaringen rond
opvoeding uit te wisselen in een informeel netwerk. Zo worden mensen
emotioneel ondersteund en kunnen ze
zelf leren oplossingen te vinden voor
hun vragen. In ontmoetingen kunnen
we elkaars bedoelingen beluisteren en
ontstaat begrip voor het anders zijn
van de ander. Als voorbeeld gaf ze hoe

Afscheid Guido Vos
de afwezigheid van maatschappelijk
kwetsbare ouders op afspraken vaak
te maken heeft met overmacht. Ze
hebben geen opvang kunnen regelen,
geen vervoer naar de plaats van afspraak of ze moeten onverwacht naar
andere instanties om dringende zaken
te regelen. Wie daar meer oog voor
krijgt, zal minder vlug een oordeel
klaar hebben.
Leo Kwanten sprak vanuit zijn engagementen in het OCMW, het
Netwerk Opvoedingsondersteuning
Maasmechelen en SOMA, een vereniging waar armen het woord voeren.
In de beperkte tijd die hem restte,
belichtte hij vooral de insteek vanuit
het onderwijs. Ook al hebben we in
ons land het beste onderwijs van heel
Europa, toch is er een zeer grote kloof
tussen kansrijken en kansarmen.
Het decreet Gelijke Onderwijskansen
(GOK) probeert daar wel iets aan te
doen. Maar de algemene onderwijscultuur en de organisatie van ons
secundair onderwijs in het algemeen,
technisch en beroepsonderwijs zijn
niet bevorderlijk om de ongelijkheid
weg te werken. Vanuit de kansarme
ouders klinkt de vraag aan de scholen om hen niet vast te pinnen op wat
niet vlot loopt zoals brieven invullen, afspraken naleven of rekeningen
stipt betalen. Ze vragen veel meer om
respectvol benaderd te worden en op
hun gemak gesteld te worden zodat
de liefdevolle zorg voor hun kinderen
gezien en erkend kan worden.
Na deze smaakmakende inleidingen,
gingen we in gespreksgroepen met de
vraag of we hiervan elementen herkenden in eigen ervaring of werking.
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KVLV introduceert nieuw concept: de Energiehomeparty
Energiedokters komen langs in KVLV-huishoudens
In het kader van haar jaarthema
‘EnergieK’ zetten KVLV en het Vlaams
Energieagentschap de samenwerking
‘De energiedokter aan huis’ op poten.
Voor deze samenwerking bedacht
KVLV een nieuw concept om haar
leden te informeren over energiebesparing.
KVLV-afdelingen kunnen een energiedeskundige (energiedokter) uit-
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nodigen bij één van hun leden thuis
om hun huis te laten doorlichten op
het vlak van energieverbruik. Op
basis van de vaststellingen organiseert KVLV in de huiskamer van het
doorgelichte huis een infoavond rond
energiebesparing voor KVLV-leden.
De deelnemers krijgen de kans om
vragen te stellen en gaan naar huis
met nuttige energiebesparingtips, info

over premies, terugverdientijd van investeringen…
Met het jaarthema ‘EnergieK’ trekt
KVLV resoluut de kaart van energiebesparing. Heel wat activiteiten(*) sporen de leden aan om bewuster om te
gaan met natuurlijke én persoonlijke
energie. Op die manier bereikt de organisatie duizenden vrouwen rond dit
maatschappelijk belangrijk thema.

(*) Jaarthemavergadering, Kraak je energiekosten, Burn out – Burn up,
Energietoer, Haal meer uit de zon: alles over zonne-energie…

We geven u een impressie met enkele passages uit de speech van Liliane Krokaert en Luc Devisscher
en een greep uit wat de Forumleden neerschreven voor de herinneringsbundel.
Wie mij acht jaar geleden – toen ik
voor het eerst op het IPB kwam – gezegd zou hebben dat ik vandaag mee
de afscheidsspeech zou houden voor
de uittredende voorzitter – ik zou het
niet geloofd hebben, maar vandaag
is het zover. Een vis voor een vos,
of viske voor voske zoals we elkaar
doorheen onze gezamenlijke IPB-tijd
gaan noemen zijn.
Jij sprak mij aan, jij haalde mij er
bij... bij het IPB.
Ik voelde meteen iets van het
broederschap van het begin...
Wat maakt een voorzitter onsterfelijk? Waarvoor zal hij herinnerd
worden in de annalen van het IPB?
Dat is zowaar geen gemakkelijke
vraag. Tijdens het voorzitterschap
van Guido bevond het IPB zich in
een overgangsfase. Het diende zich
te beraden over haar mogelijke toekomst. Wat was overgebleven van
haar vroegere adviesfunctie? Hoe
zat het met de betrokkenheid van de
DPR op de werking van het IPB? Hoe
moest het IPB zich verhouden tot de
verschillende verwachtingen van de
bisschoppen, de zoektocht naar de
vervanging van de stafmedewerker
en de opvolging van de algemeen secretaris, het financiële plaatje, – het
zijn maar enkele van de vele uitdagingen die de voorzitter op zijn weg
vond in de zoektocht naar een vernieuwd IPB.
Enthousiasme is een
geesteshouding die berust op een
gezond waardeoordeel, en die zich
uit in een geest-driftige aanpak van
hetgeen gerealiseerd moet worden.
Ik wil het graag even hebben over de
kwaliteiten van Guido als voorzitter.
Een voorzitter is vooral de bezieler
van de organisatie die hij voorzit.
Een vereniging, een organisatie wordt
vaak geassocieerd met zijn voorzitter,
hij of zij is het gezicht ervan.
En ik denk dat we met volle overtuiging van Guido kunnen zeggen dat
hij in de voorbije 3 jaar deze bezieler
was. Guido heeft zich enorm geënga-
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Het IPB is ons even dierbaar als het
jou was en is.
Dit unieke beraad is een plaats van
pastorale kruisbestuiving.
Het is één van de plekken om samen
kerk te worden, aan kerkopbouw te
doen vanuit de blijde evangelische
boodschap, in dienst aan mens en
samenleving.

Jij hebt die kruisbestuiving de
voorbije jaren als lid en later als
voorzitter sterk geanimeerd.
Het is je grote verdienste dat
gedaan te hebben rond
verschillende thema’s die gelovigen
in de kerk en mensen in de
samenleving sterk bezighouden.

geerd voor het IPB. Ik denk dat ik niet
overdrijf als ik zeg dat hij in sommige
periodes een ruime betrekking had
aan zijn voorzitterschap, en ik weet
dat Christine, zijn echtgenote, zich
wel eens afvroeg of hij nu eigenlijk
wel op (brug)pensioen was.
Daarnaast slaagde Guido erin om
mensen warm te onthalen als nieuweling in het IPB.
Hij stond altijd open voor bedenkingen, voor de inbreng van allen.
Guido is heel opmerkzaam en attent,
hij heeft perfect gezien wat er gebeurd
is tijdens een vergadering. Hij kan dit
ook achteraf heel goed weergeven en
analyseren.
Hij heeft oog voor iedereen, maar helaas, hij kan geen namen onthouden.
Daarin is hij niet alleen, zo kennen
we nog wel een paar mensen. Alleen
zal Guido dan niet diplomatisch deze
vergetelheid omzeilen, neen, hij doet
ijverige pogingen om betrokkene een
naam te geven. Helaas heet Piet, of
Luc, of Johan, niet zo, maar is het
eigenlijk Koen zelf, die Guido moet
verlossen uit de moeilijke situatie.

zorgd dat tijdens het vernieuwingsproces het IPB in ‘beweging’ bleef.
Vooruit en niet achteruit moest het
gaan en ook al was het bij tijd en wijl
precies de processie van Echternach,
stilstaan was geen optie.

Guido is jarenlang werkzaam geweest binnen het vormingswerk van
het LBC en het ACW. Hij komt dus
uit de bewegingen, zoals dat heet.
Misschien ligt juist hier zijn kracht.
Guido heeft er drie jaar lang voor ge-

Als Mozes met het volk van Israël
op de grenzen van het beloofde land
stoot, moet hij er mee ophouden. Zijn
taak zit erop. Het is aan Jozua, zijn
opvolger om het land te verkennen
en het in te nemen.
Vandaag heeft het Forum de aanpassingen aan haar Reglement Inwendige Orde goedgekeurd. Guido zijn
werk zit erop. Het is aan Josian, de
nieuwe voorzitter om de vernieuwde
structuur aan de praktijk te toetsen.
Meer Bijbels kan het haast niet.
Liliane Krokaert en Luc Devisscher
‘Gij hebt uw stem
tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht
voor gerechtigheid’
Zo baden we eens in 2006
maar hierin
liep je in Gods spoor...
Zo mocht ik het ervaren.

