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Kerk in beweging!

‘Wij gaan weer verder, vol van hoop de ongebaande wegen…’
Wat leeft er in de kerk in Vlaanderen en welke wegen willen we verder samen gaan?

Een colloquium van en voor gewone gelovigen

In het voorbije jaar is de toekomst van de kerk op vele plaatsen en manieren ter sprake gekomen. Met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad
willen we daarvan zoveel mogelijk elementen verzamelen en er een
platform aan geven. We willen gelovigen en organisaties bemoedigen
en ze met elkaar in contact brengen. Daartoe organiseren we op zaterdag 10 december 2011 een colloquium in samenwerking met de
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven. Zo
hopen we een kader te bieden waarin nieuwe ideeën en netwerken
kunnen ontstaan rond vitale geloofsgemeenschappen vandaag en
voor de toekomst.

Twee spraakmakende onderzoeken

De resultaten van twee spraakmakende onderzoeken worden bekendgemaakt tijdens het colloquium.
In de voormiddag starten we met de voorstelling van de onderzoeksresultaten van de enquête van Norbert Vanbeselaere, professor sociale psychologie verbonden aan het Centrum voor Sociale en Culturele
Psychologie van de K.U.Leuven. Hij onderzocht gedurende de voorbije
maanden de impact van de pedofiliecrisis in de kerk. Welke sporen laat
die crisis na? Hoe diep raakt dat de positie van de kerk? Wat denken
zowel gelovigen als niet-gelovigen daar zelf over? Hoe gaan ze om
met de misdrijven die aan het licht kwamen en welke emoties wekt
dat bij hen op? Welke houding nemen beide groepen aan tegenover
katholiek gelovigen in het algemeen en tegenover priesters en religieuzen in het bijzonder? Heeft men nog respect voor hun levenskeuze
of worden alle priesters en religieuzen nu als verdacht beschouwd?
In welke mate vinden zowel gelovigen als niet-gelovigen dat alle katholiek gelovigen zich schuldig moeten voelen en in welke mate vindt
men dat ze zich reeds berouwvol hebben getoond? Met deze enquête
wil Vanbeselaere de mensen zelf aan het woord laten om op die manier een beter inzicht te krijgen in wat er bij diverse groepen echt
leeft in verband met de positie van de kerk.
Een tweede studie die tijdens het colloquium centraal staat, draait
rond de vraag: ‘Hoe overleggen in onze kerkgemeenschap in
Vlaanderen?’ Onderzoekster Liesbeth Pulinckx biedt in haar rapIPB-Transparant – Jaargang 15, nr. 1 – oktober 2011
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port wegwijzers aan
om na te denken over
overleggen binnen de
eigen kerkelijke context. Ze analyseert
vragen als: ‘Wat is
communicatie? Wat
is dialoog en overleg?
Welke overlegvormen
zijn vandaag de dag
legitiem in onze samenleving en binnen de kerk? Hoe kunnen we theologisch spreken
over overleg in de kerk? Welke rol heeft het IPB binnen het kerkelijk overleg te spelen?’ Liesbeth Pulinckx schreef haar rapport in opdracht van het IPB en onder leiding van de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de K.U.Leuven.

Commentaar

Diverse stemmen uit kerk en samenleving becommentariëren na
elke presentatie de onderzoeksresultaten en geven hun visie op de
vitaliteit, de positie en de toekomst van de Vlaamse kerk. Mieke Van
Hecke (VSKO), Piet Vanthemsche (BB), Walter Pauli (Knack) en Jo
Vandeurzen (CD&V) maken deel uit van het panel in de voormiddag
waarbij Mia Doornaert als moderator zal optreden. Peter Annegarn,
voorzitter van de CIL (Waalse zusterorganisatie van het IPB) en Lieven
Boeve, decaan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen reflecteren samen met een kerkleider in de namiddag.

Postersessie

De grote verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen in parochies,
spiritualiteitsbewegingen, middenveldorganisaties en zovele andere
verbanden komt niet alleen aan het licht uit de onderzoeken en de
panelgesprekken, maar ook tijdens de postersessie in de lunchpauze.
We bieden de gelegenheid aan zo veel mogelijk individuele personen, groepen en organisaties om good practices en/of denkpistes in
verband met vitale geloofsgemeenschappen voor te stellen. Bij deze
een warme oproep om in te schrijven voor de postersessie!

Krachtlijnen en aandachtspunten

Het colloquium willen we afsluiten met enkele grote krachtlijnen en
aandachtspunten. Aan Rik Torfs wordt gevraagd om daarbij vragen
te stellen en kanttekeningen te maken zodat de samenvatting als uitdaging blijft hangen.
Wij hopen jullie talrijk te ontmoeten op 10 december!

Josian Caproens
voorzitter

I P B - N I E U W S

Vrijwilligerswerk in de Vlaamse Kerk
Op zaterdag 8 oktober 2011 kwam het IPB-Forum samen in
Antwerpen voor een beraad over vrijwilligerswerk. Onze kerk
wordt meer en meer een beweging van vrijwilligers die ook professionelen in dienst heeft. Dat betekent dat we meer moeten investeren in de vorming en begeleiding van vrijwilligers.
De daad bij het Woord
Lieve Wouters, redacteur bij KERK &
leven, schreef in de voorbije maanden
een boekje over vrijwilligerswerk dat op
de boekenbeurs in Antwerpen zal voorgesteld worden. De titel is: ‘De daad bij
het Woord’ en het wordt uitgegeven door
Halewijn.
In haar inleiding op het IPB-Forum vertelde ze over het gewijzigde landschap in
het vrijwilligerswerk. Dit is een gevolg
van veranderingen in de samenleving
met onder andere een grote professionalisering van de zorg en dienstensector
en een vergrijzing van de bevolking. Ook
het verenigingsleven onderging grote
veranderingen. Vroeger groeiden mensen vaak als vanzelfsprekend door van de
katholieke jeugdbeweging naar de volwassenorganisaties van dezelfde signatuur en naar bestuurstaken. De ‘nieuwe’
vrijwilligers vandaag hebben een ander
profiel. Ze zijn mondiger en kiezen bewust voor een zinvol engagement. Hun
motivatie ligt zowel op individueel als
op maatschappelijk vlak. Persoonlijk
willen ze iets bijleren of hun contacten
uitbreiden en eventueel hun status verhogen. Maatschappelijk willen ze helpen,
iets doen voor een goed doel. Sommige
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vrijwilligers kiezen voor een afgebakend
engagement dat duidelijk omschreven is.
Anderen willen mee denken en verantwoordelijkheid opnemen. Bij het werven
van nieuwe vrijwilligers is het dan ook
belangrijk om mensen aan te spreken
zowel op hun talenten als op hun motieven. Vooral de jonggepensioneerden
vormen een gegeerde groep voor wie
op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Ze
mogen uitgedaagd worden om te groeien
maar vooral gewaardeerd worden om wat
ze te bieden hebben.
Uit een onderzoek in 2008 van Dotterman
en Hooghe over de religieuze praktijk in
België blijkt dat 123.431 mensen zich als
vrijwilliger inzetten in onze parochies.
Deze bevraging telde enkel wie meehelpt in liturgie, catechese en solidariteitscampagnes. De vele andere vrijwillige engagementen kwamen niet voor in
hun bevraging. De onderzoekers stelden
ook vast dat het aantal vrijwilligers in
de voorbije 3 jaar niet verminderde. De
christelijke waarde van solidariteit zit
blijkbaar diep verankerd in onze cultuur.
Werken met vrijwilligers
Liliane Krokaert, nationaal coördinator
van Present Caritas Vrijwilligerswerk,
brak een lans voor een duidelijke
visie over de plaats die de vrijwilliger krijgt binnen de organisatie. Wie
vrijwilligers zoekt, moet vooraf goed
weten waarvoor en ook wie deze
mensen zal opvolgen. Verder gaf ze
concrete suggesties over wetgeving,
rekrutering, onthaal, begeleiding en
waardering.
Juridische informatie is te vinden bij
het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk. Op de website van de

Koning Boudewijnstichting kan de volledige wetgeving gedownload worden. Het
werven van vrijwilligers vraagt vandaag
een gerichte aanpak. De leden van de organisatie moeten zelf stappen zetten en
de vraag stellen in hun omgeving. Een
parochie kan bijvoorbeeld bij de start van
een werkjaar een soort vrijwilligersbeurs
houden waar alle groepen zich kunnen
voorstellen en aangeven welke helpende
handen ze kunnen gebruiken. Wanneer
iemand zich als vrijwilliger engageert,
vraagt dat introductie en begeleiding.
Maar ook vorming en professionele ondersteuning zijn nodig. Wanneer je na de
eerste keer dat iemand zich inzet, vraagt
hoe het geweest is, geef je aan dat je zorg
draagt. Zo kan iemand groeien in zelfvertrouwen en onvermoede talenten ontdekken. Om die eigen mogelijkheden ten
volle te kunnen benutten, heeft een vrijwilliger ruimte nodig én begeleiding. En
op regelmatige momenten een blijk van
waardering. Daarom zijn etentjes of uitstapjes op het einde van een werkjaar zo
belangrijk. Ze werken ook de verbondenheid binnen de groep in de hand.
Gesprekken bij vijf topics
Na de koffiepauze konden de Forumleden
in gesprek gaan in kleine groep en daarna
met de hele zaal. Er werd gewerkt met
DO’s en DON’T’s, wat we best doen en wat
we niet moeten doen.
Een visie op vrijwilligerswerk veronderstelt dat je met je groep of organisatie in
gesprek gaat. Je kan je de vraag stellen
wie die visie bepaalt en hoe ze gecommuniceerd wordt. Is er ook ruimte voor levensbeschouwelijke aspecten in de visie?
In welke mate kennen potentiële vrijwilligers de organisatie al of moeten ze eerst
uitleg krijgen?
Rekrutering vraagt om creativiteit en
wijsheid. Vaak zoeken groepen enkel in
eigen kring naar nieuwe mensen. Met het
oog op de toekomst moeten gesloten organisaties echter opengebroken worden.
Wie zich ergens engageert, wil meewerken
aan de toekomst en
niet enkel het verleden
in stand houden.
Soms wordt gezegd:
wij vinden geen vrijwilligers om… Dan is
het goed om eens te
kijken of er geen ‘supervrijwilliger’ is die

zoveel ruimte inneemt dat nieuwkomers
geen plaats krijgen. Mensen die al jaren
veel dienst bewijzen, domineren soms
zo sterk de groep door hun manier van
doen dat anderen altijd het gevoel hebben tekort te schieten. Hoe maak je hen
duidelijk dat ze een stap moeten terugzetten? Of meer algemeen: hoe zeg je aan
een vrijwilliger dat hij of zij beter stopt?
Wie kan aan iemand die zich gratis inzet,
zeggen dat hij niet geschikt is of dat zijn
talenten elders meer zouden renderen?
Daarom klonk er een pleidooi om te werken met een soort contract waarin het
engagement beperkt wordt in de tijd. Dit
heeft meteen het voordeel dat sommige
mensen dat misschien veel haalbaarder
vinden. Mensen kiezen niet meer om levenslang hetzelfde te doen maar willen
wel ‘episodisch’ vrijwilliger worden voor
één of enkele jaren en zich in die periode
volop engageren. Vrijwilligers hebben
hun grenzen en die moeten gerespecteerd
worden.
Begeleiding en vorming starten al van
bij de eerste contacten en houden best
niet op zolang de vrijwilliger actief is. Ze
zijn een vorm van waardering. De verantwoordelijke voor de vrijwilligers moet
daar dan ook de nodige tijd voor kunnen
vrij maken. Dat is lang niet evident wanneer bijvoorbeeld die taak van de parochiepriester verwacht wordt. Misschien
zullen we in de toekomst best een ploegje
vormen dat de omkadering van de vrijwilligers verzorgt en dat bereid is in te
staan voor hun begeleiding.
Als er een termijn staat op het engagement, kan de verantwoordelijke naar het
einde toe ook gemakkelijker met de vrijwilliger bespreken of hij op de juiste plek

zit. Misschien is de organisatie in de loop
van de jaren zodanig veranderd dat er
een andere inbreng nodig is. Mozes was
een ideale leider voor zijn volk zolang
het in de woestijn was. Maar hij ging het
Beloofde Land niet binnen. De Israëlieten
hadden toen een Jozua nodig als aanvoerder. Zo kan het ook gebeuren dat
parochies of bewegingen een nieuw type
vrijwillige inzet nodig hebben.
Afhankelijk van de visie kan aan vrijwilligers weinig of veel ruimte gegeven worden om mee te denken en vorm te geven
aan hun inzet. Op die manier kunnen
hun talenten volop aan bod komen. De
verantwoordelijke kan ook uitdrukkelijk
polsen naar de vaardigheden en verlangens van (kandidaat) vrijwilligers. Als je
kan doen waar je goed in bent en wat
je graag doet, werkt dat zeer motiverend.
Sommige vrijwilligers zullen heel blij zijn
als ze hun professionele kennis ten dienste kunnen stellen. Anderen verkiezen
in hun vrijwillige inzet juist heel andere
dingen te doen dan waar ze beroepshalve
mee bezig zijn.
Iedereen wordt graag gewaardeerd voor
datgene wat hij doet. Naast een ‘dankjewel voor je hulp vandaag’ zijn ook uitdrukkelijke momenten nodig. Een feestje,
een kleine attentie, een kaartje bij een of
andere gelegenheid… Het zijn blijken van
waardering waardoor mensen groeien en
gemotiveerd blijven.
Het vrijwillige engagement in de kerk
heeft vele gezichten. Er zijn mantelzorgers, leiders in jeugdbewegingen, catechisten, bloemschikkers, … Die verscheidenheid is belangrijk. Toch is het ook

goed dat de wet op het autonome vrijwilligerswerk een juridisch kader biedt
aan die diversiteit. Verzekeringen en onkostenvergoeding zijn de meest gekende
elementen uit dit kader.
Naast een aantal praktische aandachtspunten zoals een engagement van bepaalde duur en aan leden vragen om zelf
nieuwe mensen aan te spreken, klonken
op dit Forum ook meer algemene suggesties. Een duidelijk omschreven visie
voorkomt dat vrijwilligers al te subjectief
geïnformeerd zijn door diegene die hen
aanspreekt. Dit helpt de kandidaat vrijwilliger om met kennis van zaken te kiezen en de verantwoordelijke weet waar
bij de begeleiding aandacht aan geschonken kan worden. Vrijwilligers zetten zich
graag in voor iets wat toekomst heeft. Het
zijn geen gatenvullers maar medewerkers
die samen met professionele krachten gestalte kunnen geven aan iets nieuws. De
onderstaande tekst uit de inleiding van
Liliane Krokaert drukt dit kernachtig uit.
Carine Devogelaere

En nu vooruit, zou Ca
rdijn zeg gen!
niet omzien naar wat
ooit mogelijk was,
en nu niet meer kan,
maar zoeken naar wa
t vandaag
mogelijk, ja zelfs no
dig is.
G eef ons daartoe, G
od,
genoeg eigentijdse cr
eativiteit
van nieuwe mensen di
e met ons zoeken
zodat wij vernieu wend
zijn.
En nu vooruit!
niet omzien naar wat
ooit ontgoochelde
of tot ontmoediging
leidde,
maar zoeken naar wa
t hoopgevend is,
naar wat kansen geef
t op een betere
toekomst.
G eef ons daartoe, G
od,
genoeg bemoedigende
woorden
van mensen die met on
s mee dromen,
zodat wij vernieu wend
zijn.
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Jan voor en na ELF
Jan Degadt werd in 1951 geboren in Menen
en woonde als kind in Kortrijk. Hij studeerde
economie aan de K.U.Leuven en behaalde
er een doctoraatsdiploma. In 1974 ging hij
als assistent werken op de Universitaire
Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL) in
Koekelberg en hij werkt er nog altijd, ook al
heet dit nu Hogeschool-Universiteit Brussel
(HUB) en verhuisden ze naar Brusselcentrum. Hij doceert economie aan studenten uit zeer uiteenlopende studierichtingen,
zoals Rechten, Handelswetenschappen en
Gezinswetenschappen. In zijn vak is hij
vooral bezig met ondernemerschap en met
regionale economische ontwikkeling, toegespitst op Brussel. In het verleden was
Jan ook enkele keren deeltijds kabinetsmedewerker bij ministers die op die terreinen
bevoegd waren.

Jan, hoe kwam jij in het IPB terecht?

Begin jaren ’80 werd in Brussel een autonome Nederlandstalige pastorale raad opgericht. Mgr. Luc De Hovre vroeg toen ook
medewerking aan de UFSAL en omdat ik
betrokken was bij de pastorale werkgroep (’t
Mosterdzaadje) werd ik gevraagd als lid van
de pastorale raad van Brussel. Ik was dertiger en wist wel iets van universiteiten en van
economie en was ook ‘ergens’ wel gelovig,
maar ik had mij voordien nooit geëngageerd
in kerkelijke overlegstructuren. Natuurlijk
waren er moeilijke momenten maar - eerlijk
gezegd – doorgaans was het wel prettig vergaderen. In 1984 kwam daar de vraag om een
afvaardiging te sturen naar het IPB. Je hebt
het al geraden. Voor mij werd het een kennismaking met een nieuwe structuur. Sindsdien
ben ik onafgebroken lid van het IPB, zij
het met wisselende petjes. In de jaren ’90
werkte het IPB aan het thema ‘Christenen en
Economie’. Gezien mijn studierichting werd
ik daar actief bij betrokken. Ik werd ook lid
van het Bureau en was een tijd ondervoorzitter. In 2001 werd ik penningmeester bij het
Europees Lekenforum (ELF) en werd vanuit
deze functie opnieuw lid van het IPB-Bureau.
Mijn mandaat in het ELF eindigt nu en ik
word opgevolgd door een Zweedse.

Als je vergelijkt met de lekenfora in andere
Europese landen, waar zitten dan onze
sterke kanten en waarin kunnen we nog
verbeteren?

Er zijn grote verschillen tussen de landen
en ook in de tijd. In landen als Duitsland,
Portugal, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden
zijn er lekenorganisaties met redelijk stabiele structuren. In Nederland, Frankrijk en
Schotland is de lekenorganisatie verdwenen. Voor nog andere landen zoals Polen
en Italië is het soms zoeken naar de juiste
personen.
De sterkte van het IPB en van de CIL (= Waalse
Lekenforum) is dat wij beschikken over een
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structuur die het komen en
gaan van personen overstijgt.
De voorzitters en leden komen
en gaan, maar het IPB en de
CIL blijven als structuur overeind. Een tweede sterkte is
dat wij permanent in dialoog
zijn met zowel de bisschoppen als met christelijke groepen en organisaties van zeer uiteenlopende
pluimage zodat wij minder het gevaar lopen
van interne polarisatie. Onze derde sterkte
is dat wij deelnemen aan de tweejaarlijkse
vergaderingen van het ELF.

Wat is de rol van het Europees Lekenforum
(ELF)?

Het ELF is een Forum van alle nationale erkende lekenfora van de RKK. In mijn ogen is
zijn rol meervoudig. Er is in de eerste plaats
een grote ‘horizontale’ rol als ontmoetingsplaats tussen de leken-overlegorganen in de
verschillende landen. Je kan op die manier
enorm veel leren van elkaar, hoe je met
bepaalde toestanden omspringt, hoe de gevoeligheden liggen. Sommige situaties zijn
gelijk, andere zijn verschillend.
Een tweede rol ligt moeilijker. Zoals een diocesane pastorale raad gesprekspartner wil
zijn van de bisschop en het IPB en de CIL van
de Bisschoppenconferentie, zo wil het ELF
ook gesprekspartner zijn van de Europese
bisschoppen. Er is echter een dubbele structuur bij de bisschoppen: je hebt enerzijds de
CCEE (Europese Bisschoppenconferentie),
anderzijds de COMECE (bisschoppen van
de Europese Unie). Dit maakt het behoorlijk
ingewikkeld. Bovendien heeft het ELF geen
duidelijke kerkelijk-juridische structuur en
geen beroepskrachten.

Hoe zie jij na al die jaren het IPB?

Als ik het IPB vandaag vergelijk met bijvoorbeeld de jaren ’80, zijn er heel wat verschillen maar ook gelijkenissen. Er is nog
altijd een algemene vergadering (vandaag
Forum) die vier keer per jaar vergadert, zij
het slechts een voormiddag in plaats van
een etmaal. Het Bureau vergadert nog altijd
maandelijks en heeft nu meer gewicht als
bestuursorgaan. De functies van voorzitter
en ondervoorzitter blijven heel belangrijk.
Vroeger was er een secretaris en een studiesecretaris, vandaag een coördinator. En er
is natuurlijk het secretariaat met Nicole, het
geheugen van het IPB.
Ik zit beroepshalve en door mijn engagementen op vele vergaderingen, waardoor ik
de kans heb om te vergelijken. Ik wil hier
dan ook even kwijt dat het IPB steeds door
zijn opeenvolgende voorzitters uitstekend
werd gemodereerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt er vandaag veel minder gestemd
dan vroeger. Het ruime overleg leidt eerder
tot aandachtspunten en krijgt zijn opvolging op het Bureau of in een werkgroep.
Het Forum functioneert vooral als netwerk
terwijl het Bureau de antenne- en zenderfunctie meer opneemt. Af en toe wordt er
hard gelachen maar er wordt vooral stevig
overlegd.

