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E D I T O R I A A L

Geroepen tot barmhartigheid
Een jaar van barmhartigheid – de oproep van
paus Franciscus – de Kerk in Europa – een
toenemend aantal vluchtelingen – de migratiestroom – de groeiende armoede - … Al deze
ingrediënten werden gedurende 4 dagen het
uitgangspunt van een boeiende ontmoeting
tussen een 50-tal leken uit bijna 20 Europese
landen. Centraal stond de vraag: hoe kunnen
wij, vanuit onze lekenroeping, bijdragen aan
de barmhartigheid voor elke mens? Geen gemakkelijke opdracht: waar vinden mensen die
elkaar nauwelijks kennen en elk uit een heel andere context
komen, elkaar?
Vier lezingen zorgden voor een gemeenschappelijke basis van
waaruit het gesprek kon starten. Steven Vanackere (senator
CD&V) was één van hen, hij zorgde voor een politieke insteek.
Vanackere pleitte onder meer voor de vorming van de eigen
christelijke identiteit om van daaruit in dialoog te gaan met anderen. Hij wees op het belang van de plaats van religie in de publieke ruimte. Daarnaast kwamen Barbara Walsch (Ierland), Sven
Thomas Nordlöf (Zweden) en Andreas Lob-Hüdepohl (Duitsland)
aan bod: vanuit een socio-culturele, psychologische en theologische focus.
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De werkwijze na de lezingen was nieuw voor mij, de stuurgroep
koos voor de methodiek van de ‘appreciative inquiry’ of het
waarderend onderzoek, begeleid door drie externe procesbegeleiders.
Vaak vertrekken we in onze gesprekken met elkaar vanuit wat
mis gaat, vanuit wat niet lukt. Nu werden we al snel uitgenodigd
om met elkaar te delen wat wel lukt (DISCOVERY). Eerst deelden
we onze eigen ervaringen met barmhartigheid, aan onszelf en
aan anderen, met elkaar. In een volgende stap zochten we naar
beelden en metaforen voor wat ons helpt om te groeien in geloof
(DREAM). Zo ontdekten we wat ons energie geeft, wat maakt dat
we vreugde vinden in onze roeping als leek in de Kerk. Beelden
van een loopbrug over een ravijn, van een diverse mensenzee,
van verschillende stenen aan de oever van een rivier, … ondersteunden de verhalen van de deelnemers. Mijn deelgroep werkte
verder aan de concretisering van ‘onze’ gezamenlijke droom
(DESIGN). Het concept zou zijn: “Laten we van hier weggaan, en
elk op onze eigen plek de vreugde van het Evangelie uitdragen.
Laten we elk, op onze eigen woon- en werkplek, zichtbaar maken
dat we christen zijn: barmhartig zoals de Vader. We zorgen ervoor dat we dan elk in ons eigen land een beweging op gang
krijgen van honderden, misschien wel duizenden mensen die
deze uitdaging met ons aangaan. En ja, dan komen we in 2021,
binnen vijf jaar, opnieuw samen. En we delen onze verhalen met
elkaar.” Wat een dynamiek, wat een nieuwe wind zou dit doen
waaien in onze Kerk? (DESTINY)
Wat me het meest zal bijblijven is de ervaring dat de verschillen
die er zijn in Europa werden overstegen door de dialoog rond
positieve ervaringen. We vonden elkaar in de vreugde om onze
roeping!
Het congres is ondertussen voorbij, het Europees Lekenforum
(ELF) zorgt voor een verklaring vanuit de bijeenkomst. Ze roept
ieder van ons op tot een persoonlijk engagement als christen in
onze eigen omgeving, tot daadwerkelijke en barmhartige aanwezigheid in de samenleving en tot zichtbaarheid als Kerk in de
publieke ruimte. Binnen twee jaar komen we opnieuw samen om
elkaar te inspireren.
Van harte dank aan Josian Caproens en de andere organisatoren
van de stuurgroep!
Christa Damen
voorzitter
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De vreugde van de liefde
Op zaterdag 4 juni kwam het IPB-Forum samen om kennis te maken met de exhortatie Amoris Laetitia
die paus Franciscus schreef na de 2 synodes over het gezin. Bisschop Bonny en professor Burggraeve
gaven een uiteenzetting waarna de aanwezigen in kleine groepen in gesprek gingen. Aan het einde
van de voormiddag was er nog mogelijkheid om enkele vragen te stellen aan de beide sprekers.
Omdat deze bijeenkomst de laatste was van de vierjarige mandaatperiode van de IPB-leden, bedankte
voorzitter Christa Damen alle aanwezigen voor hun engagement in de voorbije jaren.
Exhortatie bevordert communio
Bisschop Bonny begon zijn inbreng met uit te drukken dat
hij dankbaar is dat de paus met deze tekst de communio in de
Kerk wil bevorderen met respect voor de verscheidenheid aan
visies. Wie de tekst in zijn geheel doorneemt, merkt immers
dat er verschillende zienswijzen in voorkomen. Hij vergeleek
het met twee handen die elkaar nodig hebben en de vingers
in elkaar schuiven.
Amoris Laetitia (AL) probeert een evenwicht te vinden tussen
verschillende principes van een gezonde christelijke ethiek en
laat zich hierbij inspireren door de Bijbel en door de traditie
van de katholieke Kerk. Het document geeft prioriteit aan een
pastorale boven een dogmatische of kerkrechtelijke benadering. De inhoud wil aansluiten bij het concrete leven van
mensen in al zijn diversiteit en ongelijktijdigheid. De tekst
van AL zit bovendien helemaal in de dynamiek van het Jaar
van de Barmhartigheid.
Een pastorale lezing van Amoris Laetitia
AL kunnen we beschouwen als een aanvulling van de kerkelijke
leer over huwelijk en gezin zoals die te lezen is in Gaudium et
Spes, Humanae Vitae en Familiaris Consortio. Hoe werkt zo’n
aanvulling? Bisschop Bonny gebruikte hier het beeld van een
stad die groeit en waarvan de straten langer worden. Ze beginnen in het oudste gedeelte van de stad maar strekken zich altijd
verder uit. Die oudste stukken worden niet afgebroken. Maar in
de nieuwe wijken zien de straten er anders uit.
Bonny gaf in zijn uiteenzetting tien sleutelbegrippen voor de
pastoraal. Die overstijgen duidelijk het pastorale domein van
huwelijk en gezin. Want ze tonen een verandering in de manier
waarop we kijken, een paradigmashift. Samen vormen ze een
geheel dat logisch in elkaar haakt.
Visie op huwelijk en gezin
Professor emeritus Roger Burggraeve ging dieper in op een
aantal inhoudelijke aspecten van de exhortatie. Hij liet zien
welke heilshistorische en antropologische visie op het huwelijk gehanteerd wordt in de tekst. Het valt hem op hoe doorheen het document heel veel aandacht gegeven wordt aan de
moeilijkheden die partners kunnen ondervinden en aan de
menselijke fragiliteit. De hoofdstukken zijn erg verschillend
qua inhoud en qua stijl. Sommige zijn beschrijvend, adviserend of verdiepend, andere meer bezinnend zoals hoofdstuk
vier dat een prachtig en zeer toegankelijk commentaar op
Paulus’ Hooglied van de liefde in 1 Kor 13 bevat. Deze reflectie
is gebaseerd op de visie op de huwelijksliefde van Thomas van
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Aquino en Aristoteles die haar zien als ‘vriendschapsliefde’. De
artikels 212 tot 216 zijn dan weer heel concreet. Daarin geeft
paus Franciscus advies over de eigenlijke viering van het huwelijk. En elders in de tekst stelt hij voor om Valentijnsdag te
herijken vanuit christelijk perspectief.
In het hoofdstuk over vruchtbaarheid ligt de klemtoon op verantwoord ouderschap, gebaseerd op een principiële openheid
voor kinderen. Tegelijk wordt echter in de tekst ook opnieuw
verwezen naar de leer zoals die in Humanae Vitae geformuleerd werd. Vernieuwend in dit hoofdstuk is dat thema’s als
zwangerschap en onvruchtbaarheid worden opengetrokken
naar adoptie en pleegzorg en er zelfs gesproken wordt over
sociale vruchtbaarheid.
Pastorale uitdagingen

Burggraeve gaf aan hoe AL spreekt over de begeleiding naar
het huwelijk en over de begeleiding van gehuwden als een
uitdaging om met hen een groeiweg te gaan. AL pleit hierbij
voor vorming van de begeleiders op die weg, zeker ook van
priesters en seminaristen. Hulpmiddelen bij de groei zijn het
getuigenis van christelijke koppels en de verdieping van het
eigen geloof. In de begeleiding van gehuwden is het belangrijk om aandacht te geven aan de verschillende fasen van een
gezin: het koppel, de geboorte en opvoeding van kinderen,
wanneer de kinderen het huis uitgaan en zelf kinderen krijgen.
Crisissen zijn onvermijdelijk en kansen tot groei als er goed
mee wordt omgegaan.
De begeleiding staat duidelijk in een groeiperspectief ook
bij relatiebreuk en echtscheiding of bij het overlijden van
een van de partners. Vlaanderen is al langer vertrouwd met
Burggraeves visie op groei-ethiek maar voor vele andere landen is dit een nieuwe benadering. Paus Franciscus legt daarbij
de nadruk op ‘onderscheiding’, een typisch ignatiaans begrip
dat inhoudt dat mensen in geweten een afweging maken om
tot een keuze te komen.
Burggraeve merkte ook op hoe in AL geen nadruk gelegd wordt
op zonde maar veeleer op de menselijke fragiliteit en hoe de
paus uitnodigt om respectvol en barmhartig om te gaan met
wie verschillend is. Het blijft echter een moeilijke evenwichtsoefening om enerzijds de zinvolheid van de integrale conjugale liefde, zoals die in hoofdstuk 4 beschreven wordt, aan te
tonen en anderzijds ruimte te scheppen voor al wie daar niet
aan beantwoorden. AL kiest daar duidelijk voor de invalshoek
van de barmhartigheid en de groei en laat geen opening voor
nieuwe (afwijkende) visies op het ideaal. De exhortatie baseert
zich ook op een klassieke invulling van de man-vrouwrollen
en gaat niet in op nieuwe inzichten over gender.

Begeleiding in praktijk

Uit de groepsgesprekken blijkt dat Vlaanderen vrij open staat
tegenover holebi-koppels, echtgescheidenen of mensen die ongehuwd samenwonen. Tegelijk blijft het zo dat betrokkenen
vaak aarzelen om hierover te communiceren in kerkelijke middens omdat ze het officiële standpunt van de Kerk kennen en
het als een veroordeling aanvoelen.
In pastorale gesprekken, zo klonk het in de groepen, is een
niet-oordelend luisteren essentieel. Wie met mensen op weg
wil gaan, heeft daartoe vorming nodig. Als we de onderscheiding ernstig willen nemen, zullen begeleiders daartoe opgeleid
moeten worden.
Velen stellen zich ook de vraag hoe we koppels kunnen bereiken. Op welke manier komen pastores in contact met jongeren
die een relatie willen opbouwen? Hoe bereikt de Kerk koppels
die gaan huwen of die pas gehuwd zijn?
Vanuit het accent op de dagelijkse realiteit van relaties en gezinnen, werd aandacht gevraagd om in de begeleiding oog te
hebben voor de crisissen en het huwelijk niet te romantisch
voor te stellen. Mensen hebben meer steun aan een vorming
in ruzie maken dan aan een hoog ideaalbeeld dat ze niet waar
kunnen maken.
Enkele suggesties

Om de vreugde van de liefde te delen met velen, kunnen we
ervan getuigen in veel verschillende contexten. Niet enkel in
huwelijksvieringen maar ook bij doopsels of bij een uitvaart, kan
die vreugde ter sprake komen. En waarom niet ook op andere
momenten waar we tijd nemen om stil te staan en te bezinnen?
Het IPB vraagt ook uitdrukkelijk dat de tekst van hoofdstuk 4 van
AL al dan niet volledig in een aparte uitgave zou verschijnen.
Het lijkt ons een waardevol geschenk voor alle huwenden en ook
voor alle mensen die in liefde willen samenleven.
Uit respect voor zovelen die hun liefde dagelijks vorm geven
in een andere dan de klassieke gezinsvorm, pleiten we voor inclusief taalgebruik. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in speciale
aandacht voor allen die zich via brieven richten tot ouders van
kinderen op school, in de catechese, in de jeugdbeweging…
Heel wat lokale geloofsgemeenschappen hebben eigen rituelen
ontwikkeld voor de zegening van een tweede relatie van echtgescheidenen of voor koppels van hetzelfde geslacht. Wij hopen dat
deze pastorale aanpak overal navolging krijgt. Hiermee kunnen
we de hand reiken aan wie zich door de Kerk gemarginaliseerd
of veroordeeld voelt.
Paus Franciscus vraagt bij herhaling aan gelovigen en hun begeleiders om te onderscheiden wat de goede keuze is in de eigen
particuliere situatie. Onderscheiding vraagt tijd en dat is geen
evidentie vandaag. De meeste keuzes gebeuren nu eerder impulsief en worden geleid door reclame en andere luide stemmen.
Om tot verstilling en bezinning te komen, is al een eerste keuze
nodig: er tijd aan geven. En misschien is het werkwoord ‘geven’
hier betekenisvoller dan ‘nemen’. Hetzelfde geldt zeker voor elke
relatie.
Carine Devogelaere
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Tien sleuteltermen voor de pastoraal
(met exemplarische verwijzing naar enkele artikels
van AL)
1. Een voortgaand, open
en gedifferentieerd denkproces
(AL 2;3)
2. Inculturatie
(AL 3;199)
3. Een positieve en verwelkomende
pastorale benadering
(AL 38; 289; 292; 294; 297)
4. Christus herkennen in het hart
van menselijke verhalen
(AL 59; 77; 315; 323)
5. Een proces van voortdurende groei
(AL 78; 134; 135; 293)
6. Een zorgvuldige onderscheiding
van verschillende situaties
(AL 79; 273)
7. Het geweten van de gelovigen
(AL 37; 222; 303)
8. Een verantwoordelijke onderscheiding
in particuliere situaties
(AL 300; 304; 305)
9. Nood aan vorming
(AL 37;202; 203; 204; 229)
10. Logica van pastorale barmhartigheid
(AL 308; 310; 311; 312)
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Waar twee of drie

Brochure over en voor levende geloofsgemeenschappen
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) ging de voorbije 2 jaar
op zoek naar levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen om het
geheim van hun levenskracht te leren kennen.
Meer dan 1000 mensen namen deel aan een brede online bevraging.
Die peilde naar de feitelijke situatie en naar de gewenste. De cijfers
tonen aan dat het verlangen naar levende geloofsgemeenschappen
niet dood is en dat er grote dromen leven. Tegelijk wordt duidelijk dat heel wat gemeenschappen hier nu al veel van waar maken.
Ze vormen een sterk samenhangende groep die open staat naar de
bredere samenleving. Ze steunen elkaar om daadwerkelijk als christen te leven. Het gaat hier voornamelijk om
parochies en andere groepen waarvan de leden
elkaar wekelijks ontmoeten. Ze laten zich inspireren door de Bijbel en Jezus Christus en weten
zich verbonden door een gemeenschappelijke
spiritualiteit en vieringen in het weekend.

duidelijk waar de verschillen groot zijn en waar dus gezocht kan
worden naar verandering. De kunst zal erin bestaan om dit om te
zetten in kleine haalbare stappen in die richting.
Een tweede werkvorm geeft een aantal stellingen en ook suggesties
om met die stellingen in de groep te werken. Het gesprek dat zo
op gang komt, dient dan wel opvolging
te krijgen. Anders bestaat het gevaar dat
de deelnemers zich niet ernstig genomen
voelen en afhaken.
De derde vorm mikt op grotere bijeenkomsten waarbij een spreker wordt uitgenodigd om een toelichting te geven bij
de resultaten van het onderzoek. Na die
inleiding is het dan aan de deelnemers
om deze input verder te verwerken, bijvoorbeeld aan de hand van vragen voor
groepsgesprekken.

Een brochure
De brochure vertelt in heldere taal de belangrijkste bevindingen van het IPB-onderzoek. Ze
geeft een beeld van wie meedeed aan de bevraging en uit welk type gemeenschappen die
mensen komen. Bij elk van de 3 klassieke pijlers
van een geloofsgemeenschap worden enkele
opvallende kenmerken gegeven. Verder worden ook thema’s als leiderschap en evaluatie
besproken en komen gemeenschapsvorming en
netwerking aan bod. Door de feitelijke situatie
te vergelijken met het beeld dat de deelnemers
aan het onderzoek hebben van een ideale levende geloofsgemeenschap, wordt duidelijk
waar inzet wenselijk of nodig is.
Een uitnodiging
We willen met deze brochure geen model van de ideale geloofsgemeenschap voorop stellen voor heel Vlaanderen. Wel geven we
aan welke activiteiten en kenmerken sterk verbonden zijn met vitaliteit. Op die manier hopen we bestaande gemeenschappen en het
kerkelijk beleid attent te maken op (nieuwe) mogelijkheden om de
levenskracht te verhogen. Om de reflectie te stimuleren hebben we
vragen en suggesties opgenomen die verder gesprek op gang kunnen brengen. Wij geloven dat, als leden samen op zoek gaan naar
kleine haalbare stappen in de richting van hun ideaal, de gedroomde
geloofsgemeenschap elke dag een beetje meer waar wordt.
4 werkvormen
Aanvullend op de brochure werden enkele werkvormen ontwikkeld
voor groepen die rond het thema Levende geloofsgemeenschappen
voor de toekomst willen samenkomen. Een eerste werkvorm stelt
voor om met alle leden van de groep de vragenlijst van het onderzoek in te vullen en te bespreken. Omdat daarin zowel de huidige
situatie als de gedroomde gemeenschap aan bod komt, wordt meteen
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Tenslotte is er een voorstel om op een
meer speelse manier in gesprek te gaan
aan de hand van een soort ganzenspel.
Ook daar is het zinvol om na het spel even
op te sommen wat geklonken heeft aan
verlangens en dromen en daarbij de vraag
te stellen hoe daar iets van gerealiseerd
kan worden.
Praktisch
De brochure op A4-formaat telt 32 blz. en is te bestellen via ipb@
interdio.be. Ze kost 5 euro exclusief verzendingskosten.
De werkvormen zijn te vinden op de website www.ipbsite.be. Ze zijn
gratis downloadbaar.
En op www.gelovenbeweegt.be toont een interactieve kaart de levende geloofsgemeenschappen die zich kenbaar gemaakt hebben
bij het IPB. Als uw levende gemeenschap daar ontbreekt, zorg dan
dat ze er nog bij komt. Het invulformulier hiervoor staat ook op die
website.
We hopen dat vele leden van gemeenschappen met elkaar in gesprek
gaan om samen te zoeken wat leven geeft en toekomst mogelijk
maakt. We hopen ook dat velen de moed hebben om verantwoordelijkheid op te nemen en mee te bouwen aan een netwerk van vitale
geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. We geloven dat waar twee
of drie aanwezig zijn in Zijn Naam, dat daar God in hun midden is.
(Mt 18,20)
Carine Devogelaere

