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– Staf: Carine Devogelaere  
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1. Welkom in de Damiaankerk 
Voorzitter Christa Damen heet iedereen welkom, in het bijzonder 2 nieuwe leden: Anja T’Kindt van de 
Ark Vlaanderen (aanwezig) en Bert Vanderhaegen voor het bisdom Gent. 
Het verslag van het Forum van 2 oktober 2021 wordt goedgekeurd. 
Er zijn geen vragen bij de bureauverslagen van oktober, november, december 2021 en januari 2022. 
Ondervoorzitter Carine D’hondt heeft laten weten dat ze haar functie niet verder kan opnemen 
omwille van haar professionele engagementen. Het Bureau heeft intussen Jeroen Moens aangewezen 
als ondervoorzitter ad interim tot de volgende mandaatperiode. We danken Jeroen voor dit 
engagement. 
Door het vertrek van 3 bureauleden om verschillende redenen, zijn er nu beschikbare plaatsen. De 
voorzitter doet een oproep aan de Forumleden om zich kandidaat te stellen. 
Christa herhaalt ook nog eens de vacature voor de stafmedewerker/coördinator en voor een 
jobstudent ICT. 
Het boek ‘Betrokken in dialoog. IPB voor een synodale Kerk’ wordt te koop aangeboden aan 15 euro. 
 

2. Mini synodaal traject 
We vergaderen deze keer in de kerk waar de stoelen in een kring staan rond een brandende kaars en 
een pluim. 
We starten met het gebed voor de synode. 

 
Inleiding door Hilde Van Linden, stafmedewerker Platform Ignatiaanse spiritualiteit 
Hilde stelt de werkwijze van de voormiddag voor en situeert die binnen het kader van de 
gemeenschappelijke Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Het is een stapje in de synodale 
weg via gemeenschappelijke onderscheiding. Dat vraagt normaal gezien meer tijd dan 1 voormiddag. 
Maar we willen vandaag laten proeven van hoe je samen synodaal en onderscheidend op weg kan 
gaan. En we hopen op het einde van de voormiddag iets te kunnen meegeven aan de bisschoppen: 
geen verslag maar de vruchten van ons samenzijn.  
De meesten van ons zijn gewoon om te vergaderen, agendapunten te behandelen en beslissingen te 
nemen. Vandaag zullen we de uitwisseling anders aanpakken en het accent leggen op het luisteren 
naar de Geest, in het gebed en in wat we elkaar vertellen. 
 
Daarna volgt de inleiding op het gebedsblad GEBOORTEHUIS, een bijeenkomst over veranderen en 
vernieuwen. Dat is genomen uit het boekje De synodale weg. Leren en doen van Erik Galle en Carine 
Devogelaere. De deelnemers kregen dit vooraf reeds toegestuurd met de opdracht om tijd te maken 
voor persoonlijke reflectie en gebed met dit blad.  
Op het blad staan enkele pistes voor het gebed. Het is niet de bedoeling om op al deze vragen een 
antwoord te formuleren. De vragen zijn enkel een hulp om ons samen op weg te zetten. 
Bij de uitwisseling in de kleine groepjes, houden we een bepaald format aan. Hilde overloopt de 
verschillende gespreksrondes. 
 
Persoonlijke tijd en groepsgesprek 
De deelnemers krijgen een 20-tal minuten tijd om (opnieuw) met het gebedsblad te bidden. 
Daarna gaan ze in kleine groepjes van 4 à 5 personen in gesprek. 
Het is een luistergesprek waarbij wie het woord wil nemen, de pluim vastneemt. Als je uitgesproken 
bent, leg je de pluim weer in het midden. Zo valt niemand de ander in de rede en krijgt iedereen tijd 
om haar of zijn inbreng te doen. 
Aan het einde van de uitwisseling, mogen de deelnemers een woord of gedachte noteren op een klein 
kaartje. 
 
Plenum 
We komen opnieuw samen in de kerk, in de grote kring. Daar ligt intussen een symbolische weg in het 
midden met enkele markeringen zoals een kaars, een vijver, een herder, bloemen… 
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Iedereen wordt uitgenodigd iets te zeggen over wat zij of hij op het kaartje noteerde en het daarna 
ergens op de weg neer te leggen. 
In een tweede ronde kijken we naar hoe deze inbreng van anderen ons geraakt heeft, wat dit in ons 
beweegt. Wat valt op? Waarin herkennen we het spreken van de Geest? 
Daarna probeert Carine samen te vatten wat geklonken heeft en verder zal uitgewerkt worden tot een 
tekst die voorgelegd wordt op het Bureau. Hilde Pex en Hilde Van Linden kunnen aanvullen. 
Het IPB engageert zich om met het Bureau een tekst te maken die dan kan teruggekoppeld worden 
naar de leden en bezorgd worden aan de bisschoppen. Deze tekst zal ook via Transparant verspreid 
worden. 
 
Metacommunicatie over het proces van de voormiddag 
Enkele elementen uit de inbreng van Hilde Van Linden: 
- Synodale weg: ook weg van onderscheiding.  

o Aandachtspunt: nu vaak 1 bijeenkomst, bijv. in parochie of organisatie. Onderscheiding 
kan je niet forceren. De Geest heeft haar eigen tijd / tempo. 

o GeOS – 1 wijze om synodaal op weg te gaan, gebaseerd op de Geestelijke Oefeningen 
(gebedstraject ontwikkeld door Ignatius van Loyola).  

o Vraagt stilte, gebed, tijd – dus proces. Vandaag geproefd van een onderdeel. 
- Proces van onderscheiding – luisteren naar de Geest. Werking van de Geest. In mezelf, in de 

ander, in de Ander. Vertrouwen ook dat de Geest werkt in de groep. Dat de Geest doorheen de 
groep kan en wil spreken. 
Dus, luisteren naar de innerlijke bewegingen (= ignatiaanse term). Luisteren naar wat er diep 
vanbinnen in jou beweegt, hoe God / de Geest tot jou spreekt. Maar dus ook in de groep: de 
bewegingen in de groep. Mag de Geest de groep leiden? 

- Het is geen methode, vraagt een nieuwe manier van zijn. GeOS – is een pelgrimstocht.  
Vorming en oefeningen zijn essentieel; hoe dan ook gaat het niet zomaar over het aanleren van 
een paar methodes en begrippen. “Onderscheiding is geen reclameslogan; het is geen 
organisatorische techniek of een modeverschijnsel van dit pontificiaat, maar een innerlijke 
houding die geworteld is in een geloofsdaad”, zegt paus Franciscus. Onderscheiding is een manier 
van zijn, die deels aangeleerd kan worden maar ook een gave is van God aan de mens. 

- Houding, ‘zijn’ maar natuurlijk zitten er enkele technieken achter 
o Dit vereist ‘een groot en vrijgevig hart’ en een ‘onverschillig worden’: 
o ‘Risky business’! – kwetsbaar, want ik deel vanuit mijn binnenste, vanuit mijn gebed.  

Dus waar groepen zwaar gekwetst zijn, is voorzichtigheid geboden, of zijn enkele 
voorafgaande stappen (van gesprek en eventueel vergeving) noodzakelijk. 

o Wel belangrijk dat zowel mooie als pijnlijke dingen aan bod kunnen komen. GeOS-proces 
is geen ‘good news show’. Het gaat over de realiteit van hier en nu, dus van blijdschap en 
pijn. 

o Bereidheid tot ommekeer – metanoia.  
- GeOS is dus niet vergaderen, discussiëren 

o Andere manier van doen. Anders spreken, anders luisteren. 
o Niet om je mening te verdedigen, niet om gelijk te halen, niet om een punt op de 

agenda zo snel mogelijk te beslissen. Wel een ‘richting’ van antwoord ontvangen. 
Luisteren zonder oordeel. 

o Dus verschil tussen een vergaderproces met een rationele keuze en een proces waarin 
gekozen wordt in relatie met de ander / Ander. (wat niet betekent dat je de ratio moet 
uitschakelen) 

o Pluim is hulpmiddel: wie de pluim heeft spreekt, de anderen luisteren (met oren en 
hart). 

- Wat met het maken van een verslag? 
o Het gaat niet over volledigheid, niet over een samenvattend verslag. Dus anders dan een 

vergaderverslag. 
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o Wel: focus op wat in de groep naar bovenkwam als belangrijk. Cfr. bewegingen en 
inzichten. Soms kan dit ook inzicht van 1 persoon zijn dat toch vermeld wordt. 

o Vertrouwen dat de Geest de groep leidt: van ik naar jij naar wij. 
 

3. Overzicht initiatieven diocesane synodale fase 
Jeroen Moens geeft een kort overzicht aan de hand van een PPT. 
 

4. Pastorale info 
Griet Desmet 
Toelichting kunstenfestival EDEN, waar we met Cultuur@Kerk-in-Roeselare het christelijk narratief 
pogen te brengen naar een breed publiek via kunst, zijnde beeld, muziek, woord, dans.  
Cultuur@Kerk-in-Roeselare kadert eveneens in de werking Space for Grace. 
Er is ook een sociaal project aan gekoppeld : in café EDEN (gevestigd in bar giraf) kan een 
verwenkoffie EDEN genuttigd worden waarvan de opbrengst gaat naar vzw Mariënstede (mensen 
met beperking). 
Meer informatie kan men vinden op www.edenkunstenfestival.be  
Affiches en programmabrochures over EDEN ter beschikking 
MAGAzijn EDEN uitgegeven bij Halewijn te koop tegen € 10,00 
 
Anaïs Fayt 
Vacature IJD-directeur 
 
Lieve Herrijgers 
Campagne Broederlijk Delen 
 
Anja T’Kindt 
Dialoogavond rond de toekomst van de christelijke basisgemeenschap 
De Ark got talent 
Meditation for everyone, een initiatief van Inspiratiekaravaan vzw., meditatieprogramma’s op maat 
voor instellingen en zorgorganisaties 
 
Didier Vanderslycke (Orbit) 
Woningnood grote gezinnen en waar wij van echte meerwaarde kunnen zijn 
Vaccinatiekwesties die niet opgelost geraken en waar wij van echte meerwaarde kunnen zijn 
 
Chris Velghe 
40 dagen in Malinas: vastentijd in Mechelse parochies  
 
Bart Willemen 
Aankondiging Vlaamse catechistendag op 18 juni 2022 (enkel in scroller) 

 
 
 

Volgende Forumbijeenkomst 21 mei 2022 


