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Gemeenschapsopbouw rond levende kernen
Studiedag Levende
Geloofsgemeenschappen
Op de studiedag rond levende geloofsgemeenschappen op 24 oktober in Leuven klonk een
grote vraag naar geloof en naar levende geloofsgemeenschappen maar werden ook een aantal oriëntaties voor de toekomst duidelijk. De leden van
geloofsgemeenschappen willen mekaar steunen
om als christen te leven in een geseculariseerde
samenleving, zo bleek uit de bevraging. Ze benadrukten het belang van een sterk samenhangende groep gebaseerd op gedeelde spiritualiteit. De inspiratiebron, de boodschap
van Jezus is vrij goed bewaard in de geloofsgemeenschappen. Dit
is hoopgevend en een belangrijke basis voor vitalisering, voor de
toekomst.
Gebed en eucharistie zijn een realiteit en men wil dat ook zo houden. Maar hoe dit waarborgen voor de toekomst? En wat is dan
daarbij de plaats van woord- en communiediensten? Hierbij stelt
zich ook vanzelf de vraag naar toelatingsvoorwaarden tot het ambt
en de rol van de voorganger. Vlamingen zijn loyaal aan de kerkelijke richtlijnen en willen tegelijk zelf vorm geven aan de liturgie
waarbij die creatieve betrokkenheid voorop staat. De wijze van
vieren en de eigenheid van de geloofsgemeenschap halen het op
lokale verankering. Daarom: wordt er bij de samenvoeging van parochies genoeg voor gezorgd dat het beste van elke gemeenschap
een plaats krijgt? Alle geloofsgemeenschappen willen de aanwezigheid van Jezus Christus in de sacramenten blijven ervaren. Hoe
zal de Kerk hierin blijven voorzien? Hoe kan ze dat blijven garanderen in de toekomst? Groepen, bewegingen en categoriale pastoraal vragen ook naar overgangsrituelen in een niet-territoriale
context. Hoe kan dit waar gemaakt worden?
Naast liturgie vinden geloofsgemeenschappen ook verkondiging
en diaconie belangrijk. Maar voor deze twee is er nog heel wat
groei mogelijk. Er is een grote vraag naar volwaardige volwassenencatechese en naar een lerende gemeenschap. Men wil meer
met elkaar in gesprek gaan en deelnemen aan het maatschappelijk
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debat. Dat betekent inzetten op geloofsvorming en –communicatie.
Maar wie zal dat blijven opnemen en ondersteunen? Openheid van
de groep is een werkpunt, anderen uitnodigen gebeurt nu weinig
of niet, alhoewel zowel levende als niet-levende geloofsgemeenschappen dit wensen. Waarom gebeurt het dan niet? Wie neemt het
initiatief? Deze vraag kan ook gesteld met betrekking tot diaconie.
Diaconie heeft een duidelijke binding met vitaliteit en alle geloofsgemeenschappen wensen de diaconie te versterken. Ook hier liggen
dus haalbare kaarten voor verbetering via concrete initiatieven.
Gemeenschapsvorming buiten de liturgie vormt een uitdaging. Het
vraagt kleine en grote initiatieven om elkaar te ontmoeten en verbondenheid te scheppen. Verder vragen alle geloofsgemeenschappen aandacht voor gedeelde verantwoordelijkheid en gewaardeerd
engagement. Wat zijn hierbij de consequenties op lange termijn?
Hoe zal naar de toekomst leiderschap ingevuld worden? Hoe worden vrijwilligers ondersteund en wat verstaan we onder mandatering en financiering?
Op de studiedag werd geen norm voorop gesteld waaraan levende
geloofsgemeenschappen moeten beantwoorden Vlaanderen kent
een grote diversiteit aan geloofsgemeenschappen en heel wat gelovigen zoeken voor bepaalde activiteiten aansluiting bij een nietterritoriale geloofsgemeenschap. Het is dus belangrijk dat verschillende types van geloofsgemeenschappen met elkaar overleggen en
samenwerken.

Slotdag synode
Paus Franciscus heeft in zijn slottoespraak tijdens de bisschoppensynode over huwelijk en gezin in Rome opgeroepen tot gedecentraliseerde oplossingen voor huwelijk en gezin: “Elk algemeen
principe moet naar de plaatselijke cultuur vertaald worden. Wat
voor de ene bisschop van een continent normaal lijkt, wordt door
een bisschop van een ander continent als schandaal ervaren.”
Paus Franciscus beklemtoonde dat het geen veranderingen van de
kerkelijke leer betreft. Het gaat om een inculturatie waarbij een
bepaalde waarde niet wordt verzwakt, maar juist wordt versterkt
en meer authentiek wordt gemaakt. “De Kerk moet steeds een humane en barmhartige houding ten aanzien van mensen nastreven.”
Hij vertelde nog dat de echte verdedigers van de kerkelijk leer niet
diegenen zijn die de letter van de wet volgen, maar diegenen die
de geest daarvan nastreven. Het zijn niet diegenen die regels en
formules, maar wel diegenen die mensen op de eerste plaats zetten
en die de liefde van God en zijn vergevingsgezindheid vooraan
plaatsen.

De vraag naar meer ruimte voor het geweten en een pastorale benadering bij delicate gezinssituaties is slechts deels gevolgd. Toch
zijn er accentverschuivingen. Er is de oproep tot respect en zorg
voor homoseksuelen en ook de milde pastorale houding voor alleenstaande moeders, gebroken relaties en mensen die samenwonen. Het is duidelijk geworden dat er verschillende contexten zijn
die een gedifferentieerde aanpak vereisen. Volgens Mgr. Bonny
was de prioriteit van deze synode pastoraal. “We zoeken naar antwoorden op de vraag wat we moeten doen, meer dan naar wat we
moeten zeggen.” Er is een evolutie van opleggen naar luisteren. Het
voorstel om meer beslissingskracht te verschuiven van Rome naar
de bisschoppenconferenties schept in elk geval heel wat mogelijkheden, ook naar betrokkenheid van leken.

Nieuwe Congregatie voor de Leken,
het Gezin en het Leven
Paus Franciscus heeft in een toespraak tot de synodevaders in
Rome de oprichting aangekondigd van een nieuwe Congregatie
voor de Leken. Deze nieuwe congregatie moet de rol van de leken
duidelijk maken en ze wordt beschouwd als een officiële erkenning
van de inbreng van leken in de Kerk. Het IPB als lekenplatform binnen de Vlaamse Kerk is erg blij met deze aankondiging. De vraag
naar gedeelde verantwoordelijkheid en gewaardeerd engagement
in het kader van de studiedag rond levende geloofsgemeenschappen krijgt hier een extra dimensie. We blijven er voor gaan!
Josian Caproens
voorzitter
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Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen
Tussen DROOM en WERKELIJKHEID
Zaterdag 24 oktober 2015 vond in Leuven de studiedag over Levende Geloofsgemeenschappen
plaats. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met het Academisch Centrum voor
Praktische Theologie van de KU Leuven. 180 deelnemers uit heel Vlaanderen en zelfs uit Nederland
waren aanwezig bij de voorstelling van de onderzoeksresultaten. Naast enkele getuigenissen uit
levende gemeenschappen plaatsten vier sprekers kanttekeningen bij de verschillende thema’s.
Meer info is te vinden op de website van het IPB.
Het project
Het IPB heeft in de voorbije jaren een reeks bijeenkomsten gewijd aan de vormgeving van de lokale geloofsgemeenschappen in
Vlaanderen. Hierbij konden we vaststellen dat er een grote diversiteit aan groepen en gemeenschappen van christenen bestaat.
Er is de territoriale gemeenschap van de parochie of de pastorale
eenheid. Die is in volle evolutie zowel door de kerkelijke reorganisatie als door het feit dat hoe langer hoe meer pratikerende gelovigen
naar een keuzeparochie trekken.
Vanuit de categoriale pastoraal worden al dan niet tijdelijke groepen
gevormd van mensen die het geloof willen vieren, verkondigen en
handen en voeten geven. We denken hierbij aan initiatieven in ziekenhuizen en woonzorgcentra, aan schoolpastoraal en bezinningsgroepen op school, aan groepen van Welzijnszorg en Broederlijk
Delen…

Stuurgroep van het project:
Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal Bisschoppenconferentie van België
Peter De Mey, prof. Ecclesiologie, KU Leuven
Bert Roebben, prof. Godsdienstpedagogiek, TU Dortmund
Norbert Vanbeselaere, prof. em. Sociale psychologie,
KU Leuven
Josian Caproens, voorzitter IPB
Carine Devogelaere, coördinator IPB
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Daarnaast zijn er de vele groepen en bewegingen die mensen samenbrengen vanuit een evangelische bewogenheid. Ze zijn zeer
divers, zowel qua ontstaan en spiritualiteit als qua vormgeving en
kerkverbondenheid.
Met het project ging het IPB op zoek naar levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen met de bedoeling het geheim van hun levenskracht ook voor anderen toegankelijk te maken.
In een eerste fase werden een aantal gemeenschappen en groepen geïnterviewd die aanwezig waren op de posterbeurs van het
Colloquium Kerk in beweging van 10 december 2011. Aan de hand
van deze verkennende gesprekken stelde de projectmedewerker Bert
Slechten een vragenlijst op. Hij werd hiervoor bijgestaan door een
stuurgroep die op regelmatige basis samenkwam om het hele traject
te begeleiden.

Een brede bevraging
Een eerste versie van de vragenlijst werd getest op het IPB-Forum
van 7 december 2013. Na evaluatie en bijsturing werd een brede
bevraging gelanceerd die zowel online als op papier kon ingevuld
worden. Deze liep van 1 oktober tot 30 november 2014. Ruim 1000
mensen namen deel aan de bevraging. Voor de verwerking werden
793 enquêteformulieren behouden die op voldoende wijze waren
ingevuld.
De vragenlijst had een dubbel meetniveau: feitelijk en normatief. Dit
betekent dat er zowel vragen waren over hoe de feitelijke realiteit
van de eigen geloofsgemeenschap werd ervaren als over de manier
waarop de invullers een ideale levende geloofsgemeenschap zien. Zo
ontstond de mogelijkheid om werkelijkheid en droom met elkaar te
vergelijken voor de verschillende onderwerpen.
De bevraging was anoniem maar de invuller moest wel de naam van
zijn geloofsgemeenschap opgeven. Er waren vragen over het profiel

van de geloofsgemeenschap en over de drie grote pijlers liturgie,
diaconie en verkondiging. Aan het einde werd ook gevraagd om
aan te geven in welke mate de invuller de eigen gemeenschap als
levend ervaart.

geldt dat men iets meer ondersteuning wenst van betaalde krachten.
Een levende GG is een sterk samenhangende groep waar de leden
elkaar daadwerkelijk steunen om als christen te leven. Ook leden van
de weinig levende GG verlangen hiernaar.

Verwerking en resultaten

Wat geeft leven aan de liturgie?

De meeste vragen dienden beantwoord te worden met een score
van -2 tot +2, gaande van niet akkoord tot akkoord. Dat levert bij
verwerking gemiddelden op die eveneens tussen -2 en +2 liggen.
Daarnaast waren er ook bij elk onderdeel een aantal vrije velden
voorzien.
Om de 210 vragen op feitelijk en op normatief niveau te verwerken,
werden de deelnemers in groepen ingedeeld. Een eerste indeling
maakte gebruik van de score die gegeven werd aan de laatste vraag
over de levendigheid van de eigen geloofsgemeenschap. Zo ontstonden 3 groepen: weinig levende GG (188), levende GG (259) en sterk
levende GG (345). Bij de analyse van de resultaten blijkt dat er duidelijke verschillen zijn in de bestaande gemeenschappen naargelang
ze levend zijn of niet. Wanneer we echter kijken naar het ideaal dat
mensen hebben, is er nauwelijks onderscheid tussen wie behoort tot
een weinig of een sterk levende GG.

Wanneer we de antwoorden op de vragen over liturgie bekijken, valt
het op dat in de meeste GG het verschil tussen de feitelijke situatie
en de gewenste klein is. Men hecht veel belang aan een verzorgde
liturgie waar muziek en zang een essentieel onderdeel van uitmaken.
De gebedsruimte en haar inrichting dragen ook bij tot een kwaliteitsvolle liturgie.

De deelnemers werden ook ingedeeld volgens het type gemeenschap
waartoe ze behoren. 75% komt uit een parochie of een andere vorm
van territoriale GG. De overige gemeenschappen zijn categoriaal
(slechts 4%) of zijn groepen allerhande die al dan niet tot een bredere
beweging behoren. Voor sommige onderdelen van de bevraging is
het interessant om resultaten te kennen voor de territoriale GG afzonderlijk omwille van de eigenheid van dit type.
Om overzicht en inzicht te creëren werd ook een factoranalyse toegepast op de verschillende onderdelen van de vragenlijst. Dat leverde een reductie op van 210 vragen tot 40 clusters.

Profiel van de deelnemers en hun geloofsgemeenschappen
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de bevraging bedraagt
50 jaar. 20% zijn zelfs jonger dan 40. De overgrote meerderheid
(85%) zijn leken. Van de invullers zijn er 10% betaalde krachten,
25% noemen zichzelf trekkers en ruim 40% geven aan dat ze actieve
vrijwilligers zijn.
De gemeenschappen zijn gespreid over heel Vlaanderen met een
lichte concentratie rond enkele centrumsteden. Het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten varieert van minder dan 20 tot meer
dan 150 met een overwicht van groepen van 50 tot 100. De grootte
van een GG wordt niet beïnvloed door de vitaliteit maar we zien
wel hoe enkel in de sterk levende GG ook kinderen en jongeren
op regelmatige basis aanwezig zijn. Deze gemeenschappen steunen
ook duidelijk meer op vrijwilligers. Maar voor alle gemeenschappen
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Uit de voordracht van Joris Geldhof:
'Liturgie is niet de eredienst van de christenen; liturgie is de
eredienst van Christus voortgezet in christenen. Het is de lofprijzing van Christus op de lippen van zijn Kerk.'
David W. Fagerberg
In het aanbod kunnen we verschillende clusters onderscheiden. Er
zijn de overgangsrituelen met o.a. de initiatiesacramenten en begrafenissen. Er is een cluster die de naam kreeg ‘specifieke vormen’
waarin we o.a. aanbidding en het Rozenkransgebed terugvinden en
een cluster vrije vormen met meditatie en Taizégebed. Eucharistie
staat apart als item en scoort overal zeer hoog zowel in de feitelijkheid als in het ideaal. Mensen verlangen eucharistie te vieren in het
weekend. Dit stelt vragen naar de toekomst omdat er minder priesters zullen zijn. In de vrije velden van de bevraging werd herhaaldelijk verwezen naar woord- en communiediensten. Omdat dit thema
niet uitdrukkelijk in de vragenlijst stond, kunnen we het echter niet
opnemen in onze analyse en besluiten.
De niet-territoriale GG zijn veel minder met de overgangsrituelen
bezig maar zijn wel vragende partij om dat meer te kunnen doen. We
denken hierbij bv. aan begrafenissen in de kapel van een woon- en
zorgcentrum.
In de bevraging werd ook gepolst naar het volgen van de kerkelijke
richtlijnen en de eigen creatieve inbreng in de liturgie. Er is een
opvallende loyauteit voor de richtlijnen. Maar dit sluit niet uit dat
mensen ook zelf vorm geven aan de liturgie. In de ideale GG verlangen allen meer van dit laatste en in sterk levende GG is dit verlangen
duidelijk groter dan het verlangen om de richtlijnen te volgen.

Verkondiging in dialoog
De vragen over verkondiging konden in drie clusters gevat worden.
Een eerste ‘aandacht voor de inspiratiebron’ gaat over de relevantie
van de boodschap van Jezus voor het dagelijks leven, stelt de ontmoeting met Jezus Christus centraal en vindt inspiratie in Bijbelse
verhalen. Deze cluster scoort hoog, ook bij de weinig levende GG.
Dat is een hoopvol teken omdat op dit fundament aan vitalisering
kan gewerkt worden.

Uit de voordracht van Bert Roebben:
‘Als iemand op alle vragen een antwoord heeft, dan is dit juist
het bewijs dat God niet met hem is. Dit wil zeggen dat het om
een valse profeet gaat die religie dan voor zijn eigen voordeel
gebruikt. De grote leiders van het Volk Gods, zoals Mozes, hebben altijd een marge van twijfel, van onzekerheid gelaten. Men
moet ruimte laten aan de Heer, niet aan onze zekerheden; we
moeten nederig blijven. Onzekerheid doet zich voor in elk echt
onderscheidingsproces dat open staat voor bevestiging door
geestelijke troost.
“God vinden en zoeken in alle dingen” brengt het risico met zich
mee dat je te veel uitdrukkelijk wil bepalen, dat je met menselijke
zekerheid en arrogantie gaat beweren: “God is hier”. We zullen
dan enkel een god vinden naar onze maatstaven. De correcte
houding is die van Augustinus: God zoeken om Hem te vinden
en Hem vinden om Hem steeds te zoeken.’ (A. Spadaro, Interview
met Paus Franciscus op 19 september 2013).
Een tweede cluster omvat verkondiging door catechese voor kinderen en voor volwassenen. Hier zien we hoe het vooral de volwassenencatechese is die laag scoort. In vele weinig levende parochies
is die totaal afwezig. Dit geldt ook voor de derde cluster, de verkondiging via gesprek met elkaar en met de wereld. Daarin zaten vragen
zoals ‘De GG neemt deel aan het maatschappelijk debat vanuit haar
gelovige inspiratie’, ‘Leden gaan met elkaar in gesprek over geloof’
en ‘Leden nodigen niet-leden uit om te komen proeven’. Het ‘Kom
en zie’ is blijkbaar iets wat iedereen belangrijk vindt maar waar in
realiteit niet veel van terecht komt, zelfs niet in de sterk levende GG.
Wat belet mensen om fier te zijn over hun geloof en dat ook uit te
stralen?

De plaats van diaconie
De enquête vroeg of leden met elkaar meeleven in wel en wee, of
ze elkaar helpen, of ze zich ook inzetten voor niet-leden en of hun
christelijke levensvisie daarvoor de inspiratiebron is. Dit werd in
1 cluster samengebracht. Er bestaat een duidelijk verband tussen
diaconie en de mate waarin een GG zich levend noemt. Welk van
beide oorzaak is of gevolg valt niet af te leiden uit de cijfers. In de
bevraging werd gevraagd naar verschillende vormen van dienstbaarheid. Diaconie bij de mensen thuis en deelname aan de landelijk
georganiseerde campagnes van Broederlijk Delen en Welzijnszorg
scoren vrij goed, al dromen alle deelnemers van meer inzet op dat
vlak. Voor het onthaal van nieuwkomers en het vervoer naar de
vieringen scoren de weinig levende GG zeer laag. Ze geven wel aan
dat ze het anders verlangen maar komen er blijkbaar niet toe om
daarvoor actie te ondernemen. Wie neemt in die gemeenschappen
het initiatief om bijvoorbeeld mensen te begroeten aan de ingang
van de kerk? Ook opvang van mensen in nood is evenredig met de
vitaliteit van de gemeenschap.
In de bevraging werden slechts een aantal vormen genoemd. Maar
diaconie heeft vele gezichten en gebeurt dikwijls in het verborgene.
Naast de structurele aanpak is er ook veel informele inzet van mens
tot mens.
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Uit de voordracht van Anneleen Decoene:
Visioen in wording
1. Door welk onrecht worden wij bewogen, waar doorbreken
wij de onverschilligheid?
2. Hoe kijken wij naar onze samenleving en naar de machtsverhoudingen die daarin aanwezig zijn?
3. Welke machtspositie nemen wij zelf in en wat is nodig om
op basis van gelijkwaardigheid te kunnen samenwerken
met anderen?
4. Wie wordt door onze diaconale initiatieven gediend? Keren
onze initiatieven ook structuren van onrecht om?
5. Hoe zorgen we ervoor dat we het engagement samen uithouden? Waar kunnen we onze draagkracht versterken,
door uit te wisselen en te vieren?
6. Met wie werken wij samen? Met wie werken wij nog niet
samen? Waar liggen nog onbekende coalities, verrassende
bondgenootschappen, op ons te wachten?

Geen recept maar wel opvolging
Het project van het IPB had niet de bedoeling een profiel op te stellen van de ideale levende geloofsgemeenschap of een model voor te
houden voor heel Vlaanderen. Wel willen we een aantal elementen
zichtbaar maken die sterk verbonden zijn met vitaliteit. Soms is de
afstand tussen droom en werkelijkheid groot. Maar als leden van
een geloofsgemeenschap samen op zoek gaan naar kleine haalbare
stappen in de richting van hun ideaal, dan wordt het visioen elke
dag een beetje meer waar.
Het IPB plant twee publicaties die hierbij een hulp kunnen zijn.
Er komt een brochure waarin de onderzoeksresultaten op een bevattelijke manier worden voorgesteld en van een kort commentaar
worden voorzien. En er komt een publicatie met werkvormen om als
gemeenschap samen de vragenlijst in te vullen en in gesprek te gaan
over de gemeenschappelijke droom. Want het verlangen maakt creatief en zet mensen in beweging. Een aantal oriëntaties en concrete
tips in die publicatie kunnen helpen om, beleidsmatig ondersteund,
iets van de droom te realiseren.
Uit de voordracht van Peter De Mey:
Levende geloofsgemeenschappen vinden het belangrijk dat de
drie pijlers, en bovenal de liturgie, op de voet gevolgd door de
diaconie, aanwezig zijn in hun gemeenschap en hebben ervoor
gezorgd dat dit nu reeds het geval is. Het moet toch een grote
zorg zijn voor de bisschoppen en voor ieder die de Katholieke
Kerk een warm hart toedraagt dat de toch wel aanzienlijke
groep bevraagden die hun gemeenschap niet echt als levend
beschouwen, deze pijlers nagenoeg even belangrijk vinden.
Ze ervaren enkel hun liturgie bevredigend, vinden dat ze het
strikte minimum realiseren op het vlak van de diaconie, maar
ondermaats bezig zijn op vlak van verkondiging.
En ten slotte willen we op www.gelovenbeweegt.be met onze interactieve kaart ook info meegeven over levende geloofsgemeenschappen over heel Vlaanderen. We hopen dat zo een netwerk van vitaliteit en hoop groeit waarin de een de ander bemoedigt. En waarin we
voortdurend van elkaar leren.

Carine Devogelaere

