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Aanwezig:  
 

– Mgr. Johan Bonny, Mgr. Patrick Hoogmartens, Mgr. Luc Van Looy 

– Voorzitter: Josian Caproens 

– Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen 

- Geert Hendrix, André Kalumba, Caroline Van Audenhoven: sprekers 

Piet Ardui, Louisa Cloesen, Mia Vanhemel: geïnteresseerden 

Jan Claes (werkgroep ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’), Liesbeth Pulinckx (IPB-project 

‘Overleg in de Vlaamse Kerk’) 

- Chris Ardui-Geerts, Eric Bruneel, Christa Damen, Jan Degadt, Hans Demoen, Paul De 

Sadeleer, Patrick De Voogt, Donaat Dumon, Paul Eylenbosch, Werner Fierens, Marjet 

Haels, Philippe Hallein, Jo Hanssens, Machteld Hermans, Paul Jolie, Pieter Nolf, Hilde 

Pex, Piet Raes, Pierre Schreuders, Eric Seghers, Martijn Steegen, Jeroen Thomas, Chris 

Torfs, Koen Van den Broeck, Els Van Doren, Gilbert Van Geert, Marie-Jeanne 

Vanherweghe, Emmanuel Van Lierde, Nora Van Opstal, Esther van Thoor, Myriam Vega, 

Leen Vermeire, Annie Walscharts 

 

 

Verontschuldigd:  
 

- Geert Beheydt, Christine Bruggeman, Guido Cooman, Inge Cordemans (werkgroep ‘Ged. 

verantw.’), Luc Decuypere, Pieter Delanoy, Lieve De Mot, Erik De Sutter, Luc 

Devisscher, Frans Ieven, Liliane Krokaert, Trees Lavens, Joris Polfliet, Jef Sanen, Bieke 

Vandenberk, Stijn Van den Bossche, Didier Vanderslycke, Wim Vandewiele, Rob 

Vandueren, Johan Van Raemdonck, Lutgarde Van Raemdonck, Jean-Paul Vermassen, 

Jean-François Versele, Hermine Verstrepen, Uma Wijnants 
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1. Verwelkoming  
 

2. Bezinning verzorgd door Josian Caproens. 
 

3. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 4 december 2010 

Het verslag werd goedgekeurd. 

 

b. Verslag van het Bureau van 21 januari 2011 

Het Bureau van december 2010 werd omwille van de slechte weersomstandigheden afgelast. 

Voor het verslag van het Bureau van februari was er onvoldoende tijd om dit door het Bureau 

te laten goedkeuren en werd daarom niet naar de Forumleden verzonden. 

 

Er waren geen vragen of opmerkingen bij het bureauverslag van januari. 

 

In een brief aan mgr. Léonard werd ontdaan gereageerd over een uitspraak van hem over 

voorzitter Josian Caproens in De Standaard van 19 februari. 

 

4. Levende geloofsgemeenschappen voor vandaag en morgen 

 Overleg en verantwoordelijkheden 
Het accent werd vandaag gelegd op overleg en verantwoordelijkheden binnen de 

gemeenschappen.  

Er leeft heel wat in Vlaanderen op dit vlak. Daarom is het goed om te vertrekken van het 

bestaande om te kijken wat men hieruit kan leren of verbreden. 

Vier verschillende types van gemeenschappen werden uitgenodigd om te vertellen hoe zij 

omgaan met overleg en verantwoordelijkheden. Hoe gebeurt het overleg? Wanneer? Wie 

organiseert het? Wie neemt de verantwoordelijkheid daar rond? Wie neemt het initiatief? Wat 

doet de priester? Wat doen de leken? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? We keken daarbij naar 

de verschillende domeinen binnen de geloofsgemeenschap zoals liturgie, diaconie, 

geloofsopvoeding, gemeenschapsvorming. 

Deze getuigenissen werden niet gebracht als dé voorbeelden, maar wel om samen te kijken 

welke elementen daaruit al dan niet belangrijk zijn voor de gemeenschappen van vandaag en 

morgen. 

 

Voorstelling van de verschillende types van gemeenschappen: 

- De Brug in Lier (Geert Hendrix) 

- Een klassieke parochie (André Kalumba, pastoor) 

- Een parochie met lekenteam (Caroline Van Audenhoven, parochie-assistente) 

- Jongerengemeenschappen (Pieter Nolf, IJD) 

 

Zie bijlage 1 

 

5. Zaalgesprek 
 

Zie bijlage 2 
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6. Pastorale info 
 

Leen Vermeire (KVLV) 

Uitnodiging viering 100 jaar KVLV op 21 mei te Leuven. Neem een kijkje op 

www.kvlvevent.be. 

 

Jeroen Thomas (Boerenbond) 

Campagne van ‘Ecokerk, zorg voor de schepping’: ‘De Aarde op vakantie!’. 

Men focust op het feit dat de Aarde ook recht heeft om op vakantie te gaan. Heeft de 

schepping ook recht om tot rust te komen en houdt men daar rekening mee? 

Eind mei gaat er per bisdom een startavond door en op zaterdag 25 juni is er in Antwerpen 

een startdag, waar de campagne wordt toegelicht. De campagne duurt voort doorheen de 

zomermaanden waarin per bisdom een ecologische en interculturele barbecue wordt 

aangeboden. Op scheppingszondag, 4 september eindigt de campagne en zal er een 

televisiemis uitgezonden worden. 

 

Martijn Steegen (VBS) 

Aankondiging van de Vliebergh-Sencieleergangen 2011 op 22 en 23 augustus te Leuven met 

als titel: ‘De Bijbel echt waar? Woord van God in mensentaal’. 

Uitgangspunt is dat de Kerk in een fundamentele impasse verkeert. Men moet terug naar de 

bron. Hoe kunnen het Evangelie en de Bijbelteksten vandaag nog helpen om uit die impasse 

te geraken? Het is niet vanzelfsprekend om Bijbelteksten te lezen en die meteen toe te passen 

op de hedendaagse context. Het programma biedt verschillende manieren van Bijbellezen aan. 

Sprekers zijn o.a. Reimund Bieringer, Marianne Moyaert, Nico ter Linden, mgr. Jozef De 

Kesel en Mark Delrue. 

Er is ook een tentoonstelling met kunstwerken van o.a. Chagall, Vanriet, Arcabas. 

 

Marjet Haels (NRV-Broederlijk Delen) 

Broederlijk Delen bestaat 50 jaar en gaat zijn 51ste campagne in om solidariteit te vragen voor 

mensen in het Zuiden. Dit jaar staan de koffieboeren van Burundi centraal. Als actiemodel is 

er een speciale veiling actief vanaf 9 maart, waar bijzondere ervaringen worden geveild. Een 

50-tal bekende Vlamingen willen een ervaring delen. Bv. deel het podium met …, deel het 

nieuws met …, of deel de keuken met …. Groepen en individuen kunnen ook zelf een item op 

de veiling zetten. 

In het kader van 50 jaar Broederlijk Delen staan een aantal activiteiten op stapel. Op 24 maart 

is er een debat ism. KADOC in Leuven. Er is een internationale viering in Brussel die al jaren 

georganiseerd wordt door de Brusselse parochies ism. de anderstalige gemeenschappen, 

Entraide et Fraternité en Broederlijk Delen met dit jaar een extra tintje omwille van de 50 jaar 

viering. Het grote verjaardagsfeest gaat door in Antwerpen op 30 april met allerlei activiteiten 

voor jong en oud. 

 

Jo Hanssens (NRV – Pax Christi Vlaanderen) 

De Vlaamse Vredesweekcampagne van 21 september tot 2 oktober 2011 gaat over ‘Schiet 

ontwikkeling niet aan flarden’. Om te ijveren voor een beter gecontroleerd internationaal 

verdrag op wapenhandel. In verband hiermee toch even herinneren aan de actualiteit rond de 

omwenteling in de Arabische wereld. 

Nav. 25 jaar Centrum voor Vredesethiek ism. Pax Christi Vlaanderen houdt op 16 maart te 

Leuven Herman Van Rompuy een toespraak over Europa en de inzet voor de vrede.  

http://www.kvlvevent.be/
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Op 2 april te Antwerpen is er een reflectiedag op initiatief van Pax Christi Vlaanderen en drie 

andere Vlaamse vredesorganisaties met het oog op de Vredesweek van 2012 over ‘identiteit 

en verbondenheid’. 

 

Christa Damen (DPR Antwerpen) 

Project gelanceerd binnen het bisdom Antwerpen ‘Laat je onderdompelen’. Het initiatief wil 

op een positieve manier een antwoord geven op de talrijke ontdopingen of uitschrijvingen uit 

het doopregister in het bisdom. Op 20 februari was er een startmoment in de kathedraal, met 

een toelichting over de inhoud van de paaswake waarin het accent gelegd werd op de 

hernieuwing van de doopbeloften. Er waren een 100-tal aanwezigen. 

Er is een website www.laatjeonderdompelen.be met een welkomstwoord en een brief van de 

bisschop nav. de ontdopingen. Liturgisch vindt men er elementen voor een viering voor 

Aswoensdag. Maar ook de oudtestamentische verhaallijn die men in de eerste lezingen tijdens 

de veertigdagentijd ziet. Vicaris Bart Paepen heeft er 3 catechesen uitgeschreven rond de 

evangelielezingen van de derde, vierde en vijfde zondag die specifiek ingaan op de thematiek 

rond dopen. Naast deze inhoudelijke elementen is er ‘het dagelijks brood’. Er is een luik dat 

elke dag tijdens de veertigdagentijd wordt ingevuld. Mensen worden uitgenodigd om naar de 

website te gaan en er een dagelijks brood te vinden. Het gaat erom dat men elke dag een 

uitdaging krijgt om even (10 min) stil te staan bij de veertigdagentijd en te groeien naar de 

eigen hernieuwing van de doopbelofte in de paasnacht. Elke dag heeft men een andere insteek 

gekozen: stilte, soberheid, solidariteit, luisteren naar het Woord. Voor wie meer dan 10 min 

heeft, is er extra informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

21 mei 2011 

Guimardstraat 1, 1040 Brussel 

http://www.laatjeonderdompelen.be/

