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IPB in europees perspectief? Boeiende uitwisseling in eLF
Denemarken – Groenland – Faeröer-eilanden, 41 parochies voor
één bisdom, één bisschop voor een diasporakerk van ongeveer
40.000 gelovigen. Mgr. Czeslaw Kozon lichtte de situatie in het
bisdom Kopenhagen toe. Het is niet evident om in een overwegend Luthers land de stem van de katholieken te laten horen. En
toch is er ook een lekenforum: Maria Truelsen vertelde dat elke
parochie iemand afvaardigt om naar hun lekenforum te komen,
ze denken er na over de plaats en motivatie van de leek in de
Kerk, het contact met de kerkelijke leiders, de toekomst van de
Kerk in Denemarken, … en ja, soms gaan ze tegen de stroom in!
Presidents meeting in Kopenhagen
De kennismaking met de Deense Kerk werd de boeiende opening
van het Europees Lekenforum half juni. Een beetje vakantie, maar
toch vooral interessante ontmoetingen met de voorzitters van diverse lekenfora kleurden mijn vierdaags bezoek aan Kopenhagen
en omgeving. We maakten kennis met hun werking in Oostenrijk,
Belarus, Portugal, Spanje, Duitsland, Polen, de Poolse gemeenschap buiten Polen, Zwitserland, Ierland, Zweden, het Verenigd
Koninkrijk en Schotland. Wat me bijbleef van deze uitwisseling is
de enorme verscheidenheid waarmee de katholieke Kerk in deze
landen haar roeping vervult. Polen heeft bijvoorbeeld 41 bisdommen en telt 162 bisschoppen, 30.000 priesters en 2.500 seminaristen, maar ook 2,5 miljoen leken die zich engageren. Het lekenforum in Zwitserland verenigt dan weer drie taalgroepen met elk
een eigen organisatie: Frans-, Duits- en Italiaanssprekende katholieken. Ik stelde onze werking van het IPB voor en ging in gesprek
met Pierre Xhonneux, de vertegenwoordiger van CIL (Conseil
Interdiocésain des Laïcs), het Waalse lekenforum.
ELF: united in diversity
‘Verbonden in verscheidenheid’ is het motto van het Europees
Lekenforum (ELF). Sinds 1970 zijn er regelmatig bijeenkomsten
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Reizen is fataal voor vooroordelen,
betweterigheid en kleingeestigheid.
Mark Twain
van vertegenwoordigers van de lekenfora in Europa. Als IPB sluiten we hierbij graag aan en beogen daarbij met het ELF de volgende
doelen: elkaar leren kennen en uitwisselen wat ons motiveert, netwerken en inspiratie delen, met respect naar de verscheidenheid
durven kijken, onze spiritualiteit als christen delen, leren aan en
van elkaar, de ‘tekenen van de tijd’ lezen in Kerk en samenleving
én stem zijn voor de leek in de (soms plaatselijke) Europese samenleving én in de Kerk. Daar willen we als IPB aan meewerken!
IPB kijkt vooruit
In 2018 organiseert het ELF haar tweejaarlijks congres in Lissabon.
Het thema moet nog verfijnd worden maar vanuit de sociale leer
van de Kerk sluiten we aan bij de viering van 70 jaar verklaring van
de mensenrechten. We hopen er met een kleine delegatie naartoe te
gaan om deel te nemen aan deze Europese ervaring. 2018 is ook het
jaar van de bisschoppensynode over de jongeren. In het IPB willen
we die voorbereiden op het Forum van 2 december 2017. Tijdens
het eerstvolgende Forum, op 14 oktober, focussen we op het thema
‘Geloof en politiek’ en willen we de tekenen van de tijd lezen met
een evangelische bril.
En dan is er vakantie … geniet ervan!
Wat extra tijd in Kopenhagen en omgeving bood heel wat kansen
om even tot rust te komen en te genieten van musea, kunst en
vrije tijd. Voor mij was het een voorproefje van de vakantie die nu
volop is aangebroken. Ik hoop dat jullie ervan genieten: laat je even
gaan, kom tot rust, heb wat meer aandacht voor wie je dierbaar
zijn, profiteer van het tragere ritme, van de mooie natuur en van
de ontdekking van nieuwe plekjes veraf en dichtbij.
Christa Damen, voorzitter
We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor geschapen. Maar waar moet je dan nog naar verlangen?
Simon Carmiggelt
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Broosheid begeleiden, onderscheiden en integreren
Over hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia

Op zaterdag 3 juni 2017 kwamen de leden van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) samen in
Brussel om zich te verdiepen in het achtste hoofdstuk van de exhortatie De vreugde van de liefde.
Daarin spreekt paus Franciscus over de pastorale aanpak en over de onderscheiding bij zogenoemde
irreguliere situaties. Wij vroegen aan Rob Faesen, jezuïet, om ons te vertellen wat het begrip ‘onderscheiding’ betekent in de ignatiaanse traditie en waarom paus Franciscus dit zo belangrijk vindt.
Tijdens het tweede deel van de voormiddag luisterden we naar Thomas Knieps, lid van het IPB-Forum,
die ons de accenten en vernieuwende elementen aanwees in de exhortatie als geheel en inging op de
betekenis van hoofdstuk 8. Bij wijze van inleiding op het thema lieten we de pastorale brief van de
Belgische bisschoppen kort voorstellen door mgr. Patrick Hoogmartens, referent voor gezinspastoraal.
Pastorale brief van onze bisschoppen
Op 25 mei publiceerden de Belgische bisschoppen een pastorale
brief gericht aan alle pastoraal verantwoordelijken. Daarin vragen ze om de exhortatie De vreugde van de liefde aandachtig
te lezen met de bedoeling te ontdekken wat deze tekst concreet
kan betekenen. Zelf geven de bisschoppen drie aandachtspunten
voor de verdere uitbouw van de huwelijks- en gezinspastoraal.
Achtereenvolgens komen de huwelijksvoorbereiding, de begeleiding van gehuwden en de omgang met gebrokenheid aan bod.
In zijn voorstelling van de brief legde mgr. Hoogmartens vooral
de nadruk op het vreugdevolle van de liefde. In een tijd waarin
een engagement voor het leven niet evident is, willen we als
Kerk koppels blijven uitnodigen om de vreugde van de liefde
te ontdekken en hen begeleiden in hun groei, ook in moeilijke
momenten en situaties.
Wat is onderscheiding?
Aan Rob Faesen, jezuïet en professor aan de Faculteit Theologie
en Religiewetenschappen van de KU Leuven, was gevraagd om
te vertellen wat het begrip onderscheiding betekent in de ignatiaanse traditie. Hij liet hiervoor Ignatius zelf aan het woord
en las een aantal richtlijnen uit de Geestelijke Oefeningen (GO
314-336). Wanneer paus Franciscus het begrip onderscheiding
gebruikt, baseert hij zich op wat hierin beschreven wordt. Omdat
deze teksten uit een andere tijd stammen, is er wel een vertaalslag nodig om goed te begrijpen wat Ignatius bedoelt.
Hij vertrekt immers van de evidentie dat de mens in relatie met
God leeft en dat hij zijn leven daarop oriënteert. Wanneer de
mens zich dan plaatst in tegenwoordigheid van zijn Schepper,
komen er allerlei gevoelens boven. Ignatius nodigt uit om die
innerlijke bewegingen te onderkennen en om een onderscheid
te maken tussen vertroosting en troosteloosheid. Hij spreekt
van vertroosting wanneer een innerlijke beweging veroorzaakt
wordt waardoor ‘de ziel ontvlamt in liefde voor haar Schepper’
en de hoop, het geloof en de liefde groeien en vreugde geven.
Troosteloosheid is het tegengestelde. Dan krijgen vaak verwarring, wantrouwen, wanhoop en liefdeloosheid de bovenhand.
Ignatius raadt aan om in periodes van troosteloosheid nooit
grote beslissingen te nemen of van richting te veranderen. Hij
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vindt het belangrijk om te luisteren naar de eigen gevoelens maar
waarschuwt om zich op die emoties te laten drijven. Door tijd te
maken om stil te vallen, kan een mens op het spoor komen van
wat hem innerlijk beweegt en aandachtiger daarmee omgaan.
Deze korte voorstelling van wat paus Franciscus met het begrip
onderscheiding bedoelt, nodigde uit om wegen te zoeken om
enerzijds mensen vertrouwd te maken met deze manier om naar
hun leven te kijken en anderzijds om vorming op te zetten voor
pastores om een onderscheidingsproces te begeleiden.
Huwelijk als ‘grootste vriendschap’
Na de koffiepauze kwam Thomas Knieps, IPB-lid en eveneens
professor theologie, aan het woord. De centrale vraag die hij
zich stelde, luidde: ‘Is dit achtste hoofdstuk van De vreugde
van de liefde een soort pastorale cosmetiek of zit er toch een
verandering van de leer in?’ Zijn lezing van de hele exhortatie
doet hem concluderen dat paus Franciscus het personalisme van
Vaticanum II radicaal doortrekt in De vreugde van de liefde.
‘Na de liefde die ons met God verenigt, is de echtelijke liefde “de
grootste vriendschap”. Het is een eenheid die alle kenmerken
heeft van een goede vriendschap: het zoeken naar het goede
voor de ander, intimiteit, tederheid, stabiliteit, en een gelijkenis
onder vrienden die opgebouwd wordt door het leven dat geleefd
wordt. Maar het huwelijk voegt bij dit alles een onverbrekelijke
exclusiviteit, die zich uitdrukt in het duurzame project om heel
het bestaan te delen en samen op te bouwen.’ (AL 123) Daar
waar Vaticanum II het institutionele aspect van het huwelijk nog
laat primeren boven het relationele, ziet Amoris Laetitia (AL)
het huwelijksinstituut als bescherming en hulpmiddel voor het
engagement in de relatie.
Het huwelijk als onvolmaakt teken
In AL 72 schrijft paus Franciscus: ‘Het huwelijk is een roeping, aangezien het een antwoord is op de specifieke roeping
om de echtelijke liefde te beleven, als onvolmaakt teken van de
liefde tussen Christus en de Kerk.’ Anders dan in de tekst van
Familiaris Consortio 13 ziet hij het huwelijkssacrament niet
zozeer als het moment waarop de Geest man en vrouw in staat
stelt te beminnen zoals Christus maar als hulp op weg naar die

onvoorwaardelijke liefde. Met een gezond realisme zegt de paus
dat die volmaaktheid door geen enkel huwelijk bereikt kan worden in deze wereld. (cf. AL 325) Het is bijgevolg niet aangewezen
om ‘de verschrikkelijke last van op een volmaakte manier de eenheid tussen Christus en zijn Kerk weer te geven, op de schouders
te leggen van twee mensen met hun beperkingen’ (AL 122).
Het uitgangspunt is dus dat geen enkel (sacramenteel) huwelijk
het ideaal bereikt. Daarom zijn situaties die nog niet of niet langer beantwoorden aan de leer van de Kerk niet de uitzondering
maar de regel. Allen dragen onvolkomenheid en broosheid in
zich en juist daarin is Gods genade werkzaam.
Een inclusieve benadering
De huwelijksliefde en bij uitbreiding alle partnerliefde is dus geroepen om te groeien door die broosheid onder ogen te zien en
van daaruit te onderscheiden welke keuzes gemaakt kunnen worden. Aan diegenen die deze groei begeleiden klinkt de oproep om
‘die elementen te erkennen die evangelisatie en de menselijke en
geestelijke groei kunnen bevorderen’ (AL 297). Paus Franciscus
verwijst daarbij naar de wet van de gradualiteit die door paus
Johannes Paulus II werd voorgesteld. Bij ons in Vlaanderen is dit
principe beter bekend als groei-ethiek, een benadering die door
Roger Burggraeve reeds jaren geleden werd voorgesteld. Om het
goede in een relatie te zien en te bevestigen, is een barmhartige
blik nodig. Soms kost het echter moeite om de onvoorwaardelijke
liefde van God een plaats te geven in de pastoraal. We zijn geneigd voorwaarden te stellen aan de barmhartigheid (cf AL 311)
en maken dan van de Kerk een controlerende douane (cf AL 310).
De paus schrijft uitdrukkelijk dat ‘niemand mag veroordeeld
worden omdat dit niet de denkwijze is van het evangelie’ (AL
297). Zijn verlangen naar inclusie is grenzeloos. Zelfs voor wie
‘uitpakt met een objectieve zonde alsof deze zonde deel uitmaakt
van het christelijk ideaal’ moet er ‘een manier zijn om deel te
nemen aan het gemeenschapsleven’ (AL 297). Daarom zullen we
als gemeenschap moeten nagaan ‘welke momenteel bestaande
vormen van uitsluiting op liturgisch, pastoraal, opvoedkundig
en institutioneel vlak kunnen opgeheven worden’ (AL 299). Dit
is een uitdaging die gericht is aan de lokale Kerk. Zoals ook
voor andere items verwacht paus Franciscus dat plaatselijke bisschoppen de visie van Amoris Laetitia omzetten naar concrete
adviezen en praktijken.
Persoonlijke onderscheiding
Hoofdstuk 8 van de exhortatie gaat over de pastorale aanpak van
relaties in hun onvolmaaktheid en broosheid. Er is onder andere
sprake over de nieuwe verbintenissen van echtgescheidenen.
In de benadering van paus Franciscus onderscheidde Thomas
Knieps drie onderliggende theologisch-ethische elementen. Er
is vooreerst de verminderde verantwoordelijkheid omwille van
verzachtende omstandigheden. (AL 301-302) Het gaat dan om
onwetendheid t.a.v. de norm, gebrek aan inzicht in de norm of
een situatie die niet toelaat om anders te handelen. Misschien
zou deze benadering eventueel begrepen kunnen worden als een
vorm van neerbuigend toelaten. Dat is echter niet het geval wanneer de paus vervolgens het beginsel van de billijkheid of epikeia
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aanhaalt. Algemene principes houden altijd uitzonderingen in
voor particuliere situaties. En ten slotte is er het persoonlijke
gewetensoordeel. ‘Het geweten kan herkennen wat nu het edelmoedig antwoord is dat men aan God kan geven en het kan met
enige morele zekerheid inzien dat dit antwoord de zelfgave is die
God vraagt te midden de complexiteit van concrete beperkingen,
ook als het volledige objectieve ideaal niet bereikt is.’ (AL 303)
Sommige hertrouwde echtgescheidenen kunnen na onderscheiding tot de conclusie komen dat de steun van de sacramenten hun
persoonlijk geestelijk leven en hun relatie helpt groeien. Daarom
geven de bisschoppen in hun brief ook aan dat het niet de priester
is die moet oordelen of de communie voor deze gelovigen mogelijk is, maar dat de partners zelf in geweten moeten beslissen.
Opvolging van dit Forum
In een boeiend zaalgesprek dat hierop volgde, werd verder van
gedachten gewisseld over hoe een onderscheidingstraject gestalte
kan krijgen en welke vorming daarvoor nodig is in Vlaanderen.
Knieps lanceerde ook enkele uitdagingen voor onze lokale Kerk.
Er zijn in de voorbije jaren immers in Vlaanderen al een aantal
praktijken gegroeid zoals een gebedsviering voor burgerlijk hertrouwden of de zegening van een homoseksuele relatie. In het
licht van Amoris Laetitia is het misschien belangrijk om deze
praktijken openlijk te waarderen.
Er werden ook een aantal vragen opgeroepen die de deelnemers
mee naar huis namen om met hun organisatie of achterban te
bespreken. Hoe kunnen de begrippen ‘inclusiviteit’ en ‘barmhartigheid’ concreet zichtbaar worden in onze lokale gemeenschappen? En op welke manier kunnen we mensen uitnodigen tot de
vreugde van de liefde zoals die gestalte krijgt in het huwelijk?
Hoe kan een huwelijkscatechumenaat inzetten op geloofsontsluiting die vertrekt vanuit de liefdesrelatie?
Carine Devogelaere

I n

’ T

V I Z I e R

Gist in het deeg
Jonas Danckers is 31 en een van de jongere leden van het IPB. Hij studeerde archeologie en werkt nu bij het CRKC waar hij mee instaat voor
kerkenbeleidsplannen en veiligheidszorg. Hij groeide op in Wolfsdonk
waar hij – na enkele periodes in het buitenland – tot op vandaag heel
actief betrokken is bij de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Jonas, jij hebt een sterke band met Wolfsdonk, een plaatsje dat
de meeste lezers niet eens weten liggen.
Wolfsdonk behoort tot Langdorp, een deelgemeente van Aarschot.
Mijn grootouders gaven en vader geeft er les. Als kind kreeg ik
al een nauwe band met het dorp en de parochie. Mijn christelijk
geloof kreeg er vorm als misdienaar maar ook door sociaal engagement in het sterke gemeenschapsleven. Later kon het verder
groeien in ontmoetingen met andere gelovigen in de Leuvense
Universitaire Parochie en in gemeenschappen in Italië die ik tijdens mijn Erasmusverblijf en doctoraat leerde kennen.
Ik hoorde dat je ook lid bent van de kerkfabriek.
Mijn grootvader was lid van de kerkfabriek in Wolfsdonk en op
mijn 18e werd ik gevraagd hem op te volgen. Vandaag zijn we een
dynamische team dat religieus erfgoed uitdrukkelijk ziet als sociaal bindmiddel. In 2012 vierden we het einde van de buitenrestauratie van de Sint-Antonius Abtkerk met een groot dorpsfeest
en een processie waaraan alle verenigingen meededen. Dit fantastische feest, waarin de vreugde van de geloofsgemeenschap werd
gedeeld met alle Wolfsdonkenaren en velen daarbuiten, was de
start voor de ‘Wolfsfeesten’ die nu elk jaar in september doorgaan.
Zo verenigt de Kerk en werkt ze mee aan gemeenschapsopbouw
ver buiten de grenzen van de eigen kring.
Vorig jaar verscheen ook een boek waaraan jij meewerkte
‘Langs kerken, kerkhoven en orgels tussen Leuven en Averbode’.
We kozen er bewust voor het oude kerkhof rond de kerk van
Wolfsdonk terug op te waarderen en via verhalen over de vorige generaties die er begraven liggen, mensen vandaag samen
te brengen. Dit leidde tot een pilootproject met de Provincie
Vlaams-Brabant waarmee we gemeente- en kerkbesturen, heemkundige kringen en parochianen de positieve mogelijkheden met
hun oude kerkhoven toonden. Uiteindelijk mondde dit ook uit
in een publicatie met vele lokale verhalen en een fietsroute die
intussen heel wat bezoekers trekt.
Je lijkt me erg gedreven door de uitstraling die gelovigen kunnen hebben in hun omgeving.
Het sociale aspect van mijn geloof vind ik heel belangrijk. Al zijn
we met een kleine groep, we kunnen het verschil maken. Vaak
wordt het cijfer van 5% praktiserende katholieken genoemd, maar
veel meer mensen zijn geïnteresseerd in zingeving en gemeenschapsvorming. We kunnen veel betekenen voor de overige 95%.
Gist in het deeg zijn, vind ik dan een mooi beeld.
Ik ben intussen lid van een kleine ploeg die mag nadenken over
hoe we van onze huidige parochies kunnen groeien naar de grote
zone Aarschot. In het begin was er vooral angst voor wat we zou-

transparant

den verliezen maar nu groeit er een positieve dynamiek. Door bewust te vertrekken van de lokale sterktes, denken we de vreugde
van het evangelie fris te kunnen uitstralen. Van de vier pijlers
liturgie, catechese, diaconie en evangelisatie leek die laatste het
moeilijkst. Maar we zijn ervan overtuigd dat mensen op diverse
manieren samenbrengen een opstap is naar meer…

Geef eens een voorbeeld.
Als we lokaal een processie in ere houden, zoals bijvoorbeeld voor
175 jaar Wolfsdonk op 10 september, dan zou het mooi zijn dat
elke parochie van de zone daarin een rol speelt. Ik denk ook aan
de ‘Lichtjes’ in Aarschot, waarbij jaarlijks op 15 augustus de straten van de stad verlicht worden met duizenden kaarsjes. Waarom
als christenen deze ‘toeristische topper’ niet aangrijpen om iets
extra te vertellen over Sint-Rochus, voor wie dit een dankbetuiging is omdat hij de stad redde van de pest? We denken ook aan
andere initiatieven via sociale media, lezingen, discussiegroepen
en hulp aan zwakkeren.
In die ploeg is ruimte om over zo’n ideeën na te denken en dat
geeft goesting en vreugde. In die nieuwe dynamiek zie ik de
Heilige Geest werkzaam.
Je werkt nu in het Centrum Religieuze Kunst en Cultuur waar
je kerkenbeleidsplannen helpt opstellen en ook instaat voor
veiligheidszorg.
Veiligheidszorg komt vooral aan bod als parochies hun kerk
frequenter willen openstellen. Wij helpen dan om te kijken hoe
dat praktisch gerealiseerd kan worden. Zelf vind ik dit een mooi
voorbeeld van de maatschappelijke relevantie van die 5%. In een
hectische samenleving met veel burn-out snakken mensen naar
plekken waar ze tot rust kunnen komen.
Momenteel is er ook heel veel werk met het opstellen van de kerkenbeleidsplannen. Zo’n 130 gemeenten hebben minimum één
restauratiedossier van een kerk op de subsidiewachtlijst staan.
Maar om die plaats te behouden, moeten ze vóór 1 oktober een
goedgekeurd kerkenbeleidsplan voorleggen. Vanuit het CRKC
geven we advies over de aanpak en vorm van zo’n toekomstvisie
op hun kerken. Onder tijdsdruk worden immers soms overhaaste
beslissingen geforceerd waarvan men achteraf spijt heeft of die
niet gedragen worden door de lokale gemeenschappen. Een degelijk pastoraal plan is steeds een noodzaak bij drastische veranderingen. Het is belangrijk om nu geen deuren te sluiten (zelfs letterlijk) waardoor de toekomst gehypothekeerd zou worden. Zeker
voor de circa 170 gemeenten waar de deadline van 1 oktober niet
van toepassing is, moeten we voldoende tijd nemen voor breed
overleg. Want ik geloof stellig dat er meer leven en dynamiek
mogelijk is dan op het eerste zicht lijkt.
Interview Carine Devogelaere

