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1. Verwelkoming 
 

2. Bezinning met aansluitend een korte uitwisseling over synodaliteit. Aan de Forumleden 

werd gevraagd om op een invulblad hun negatieve en positieve ervaringen rond synodaliteit te 

noteren. Deze informatie zal gebruikt worden ter voorbereiding van het volgende Forum van 7 

maart 2020. 
 

3. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 5 oktober 2019 

Het verslag werd goedgekeurd. 
 

b. Verslagen van het Bureau van september en oktober 2019 

Er waren geen vragen of opmerkingen. 

 
 

4. Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk 
Vorig jaar publiceerde de Internationale Theologische Commissie in Rome een document over 

synodaliteit. Dit thema kwam al vaak voor in geschriften en toespraken van paus Franciscus.  

Carine Devogelaere, coördinator IPB stelde het document Synodaliteit in het leven en de 

zending van de Kerk voor en legde uit waarom het belangrijk is voor het overleg en de 

samenwerking op alle niveaus van de Kerk.  

 

Vragen vanuit de zaal 

 

Zie bijlage 1 

 

5. Jongerensynode in het bisdom Brugge 
In de exhortatie Christus leeft schrijft paus Franciscus dat de jongerenpastoraal alleen maar 

synodaal kan zijn; ze kan alleen maar tot stand komen door “samen op weg” te gaan. 

Nathalie Verstraete en Severine Verhulst vertelden over de lancering, de aanpak en de stand 

van zaken van de jongerensynode in het bisdom Brugge. 

 

Vragen vanuit de zaal 

 

Zie bijlage 2 

 

6. Projecten ‘IPB-Toekomst’ en ‘Space For Grace’ 
Onderzoeksmedewerker Ria Vercamer gaf een stand van zaken over het project ‘IPB 

Toekomst’. 

Christa Damen maakte een eerste balans op van ‘Space for Grace’, het project dat het IPB een maand 

geleden lanceerde.  

 

7. Pastorale info 
 

Hilde Pex (IDGP) 

‘Graag samen’ is een nieuw project van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal 

(IDGP). Het bundelt initiatieven en materiaal voor jong en oud samen. Gezinnen en 

geloofsgemeenschappen vinden via de gelijknamige website Graagsamen.be impulsen, ideeën 

en kant-en-klaar materiaal om te groeien naar meer ‘samen’ over generatiegrenzen heen. 

https://www.kerknet.be/organisatie/idgp-gezinspastoraal-vlaanderen
https://www.kerknet.be/organisatie/idgp-gezinspastoraal-vlaanderen
http://www.graagsamen.be/
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Het luik ‘Kleurrijk jaar’ bevat impulsen bij de kerkelijke feesten, sterke tijden en andere 

bijzondere dagen. Ze vertrekken telkens van een concrete ervaring uit het gezinsleven. 

Gezinnen vinden er suggesties voor verdieping thuis en voor engagementen naar de ruimere 

omgeving toe. 

Het gebeurt regelmatig dat trouwkoppels al een of meer kinderen hebben wanneer zij zich 

aanmelden voor een kerkelijk huwelijk. Een aantal van hen verlangt ernaar om samen met hun 

kind(eren) toe te leven naar de huwelijksdag. Voor catechisten en begeleiders in de 

huwelijksvoorbereiding die hiervoor inspiratie zoeken, werden drie modellen uitgewerkt: ‘De 

zaadjes, de kostbare parel, de rots’. 

‘Verhalen van God en mensen – Godly Play met en voor gezinnen’ loopt als pilootproject 

in de Oude Abdij van Drongen. In een reeks van 7 bijeenkomsten met een vaste groep van 

gezinnen komen ouders en kinderen samen thuis in de verhalen van de schepping, de Advent 

en Kerstmis, Pasen, Pinksteren, de parabel van de goede Herder en het kerkelijk jaar. Katie 

Velghe – educatieve medewerkster van IDGP en Godly Play trainer – werkt het traject uit en 

begeleidt het. De ervaringen van de eerste samenkomsten zijn heel positief. In juni 2020 

organiseert IDGP twee vormingsdagen voor Godly Play begeleiders die dit unieke 

geloofstraject voor gezinnen in de komende jaren willen begeleiden in hun eigen parochie of 

geloofsgemeenschap. 

Het luik ‘Samen op tocht’ bundelt tochtmateriaal dat door verschillende vormingsdiensten in 

de Vlaamse kerkgemeenschap uitgewerkt werd voor een activiteit met kinderen, jongeren en 

volwassenen van elke leeftijd. Sommige (wandel)tochten zijn uitgewerkt in het kader van de 

sacramentencatechese, om zo de gezinnen van eerstecommunicanten of vormelingen 

uitdrukkelijk te betrekken bij het voorbereidingstraject. Andere tochten of werkvormen zijn 

ontwikkeld als kant-en-klaar intergenerationeel materiaal voor geloofsgemeenschappen en 

organisaties met een aanbod rond geloof en leven. Deze tochten bieden kansen tot vorming, 

ontmoeting en uitwisseling over geloof en leven voor mensen van verschillende leeftijden 

samen. Omdat deze tochten uitgewerkt zijn met gezinnen en families voor ogen – kinderen met 

hun ouder(s), broer(s) en zus(sen), grootouder(s), peter(s) en meter(s) – kunnen ze gemakkelijk 

geïntegreerd worden in een catechesetraject. 

Gezinsweekends en -vakantiedagen in de Vlaamse kerk krijgen op Graagsamen.be een plaats, 

zodat gezinnen ze gemakkelijk vinden en parochies er gemakkelijk naar kunnen verwijzen. 

Een uitgebreide visietekst – Intergenerationeel kerk zijn: werken aan inclusieve 

geloofsgemeenschappen – kadert het geheel en gaat in op het belang van kerk zijn over 

generatiegrenzen heen. Het wordt concreet gemaakt in een waaier aan suggesties op het vlak 

van vieren, gemeenschap vormen, verkondigen en dienstbaar zijn. 

Graagsamen.be zal de komende jaren verder inhoudelijk uitgebouwd worden met nieuw 

materiaal. Tegen de veertigdagentijd in 2020 komt er een reeks over vergeving in een familiale 

context. 

 

Peter De Mey (Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene) 

Voorstelling boek ‘Vaticanum II Conciliedocumenten. Latijnse tekst en nieuwe Nederlandse 

vertaling. Uitgeverij Halewijn. Prijs: 47,50 € 

De viering van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie riep in het 

Nederlandse taalgebied de vraag op naar de actualiteit van de beschikbare vertalingen. Het 

Nederlands is in de loop van de jaren sterk geëvolueerd en de oorspronkelijke vertaling sluit 

vaak niet meer aan bij het hedendaagse taalgebruik. Dit vormt voor de jongere generatie soms 

een obstakel voor de toegang tot het Concilie en de studie ervan. Deze vaststelling zette een 

groep van Vlaamse en Nederlandse theologen ertoe aan om een nieuwe vertaling te verzorgen 

die zowel aan het Concilie als aan het hedendaagse Nederlands recht zou doen.  In dit boek 

wordt de nieuwe Nederlandse vertaling naast de oorspronkelijke Latijnse tekst afgedrukt. Een 

standaardwerk voor al wie betrokken is bij de Kerk en de studie ervan. 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/kleurrijk-jaar-een-moza%C3%AFek-van-impulsen
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/trouwkoppels-met-kinderen-begeleiden-op-hun-weg-naar-het-huwelijk
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/trouwkoppels-met-kinderen-begeleiden-op-hun-weg-naar-het-huwelijk
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/verhalen-van-god-en-mensen-%E2%80%93-godly-play-met-en-voor-gezinnen
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/verhalen-van-god-en-mensen-%E2%80%93-godly-play-met-en-voor-gezinnen
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/samen-op-tocht
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/weekends-en-vakantiedagen-voor-gezinnen-met-net-dat-ietsje-meer
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/onze-visie-over-het-belang-van-intergenerationeel-kerk-zijn
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/onze-visie-over-het-belang-van-intergenerationeel-kerk-zijn
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/groeien-naar-een-intergenerationele-geloofsgemeenschap
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/groeien-naar-een-intergenerationele-geloofsgemeenschap
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Carine Devogelaere (coördinator IPB) 

Symposium ‘Parochie & Ambt. Tussen renovatie en innovatie’, 2 maart 2020 te Antwerpen, 

georganiseerd door UCSIA – IPB – ICC – ACPT en Uitgeverij Halewijn. 

Het symposium vertrekt vanuit twee boeken ‘Als God renoveert’ van James Mallon en ‘Te 

weinig priesters… en nu?’ van Alphonse Borras. In de voormiddag worden de boeken 

voorgesteld met een kritische reflectie door een respondent en in de namiddag zijn er 

thematische werkwinkels. 

Het symposium richt zich vooral tot de mensen die met de lokale pastoraal bezig zijn. Het gaat 

over vorm geven aan de lokale kerkgemeenschap, op niveau van pastorale eenheden en 

parochies.  

Folders zijn beschikbaar. 

 

Mgr. Johan Bonny 

Korte voorstelling van het tweede jaarrapport van de katholieke Kerk in België. Het jaarrapport 

brengt een overzicht van betekenisvolle cijfers, betekenisvol in de zin dat het rapport de cijfers 

en getallen wil overstijgen en accent legt op de diversiteit, de acties en ontmoetingen, de 

vieringen en momenten die de Kerk gekleurd hebben. 

Uitgegeven in een mooi ogend formaat. Prijs: 5 €. 

 

 

 

 

Op het einde van het Forum werd het resultaat van de voorzittersverkiezing bekend gemaakt. 

Leden konden in de voorbije maanden zichzelf of een ander lid voordragen als kandidaat. Het 

Forum bevestigde Christa Damen die de enige kandidaat was, unaniem voor een tweede 

mandaatperiode van 4 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 7 maart 2020 
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