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1. Verwelkoming  
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 26 februari 2011 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

b. Verslagen van het Bureau van februari en maart 2011 

Er zijn hier geen vragen of opmerkingen. 

 

Vorig jaar in maart hield het IPB een beraad over armoede in Europa. We beloofden toen een vervolg. 

Vandaar onze aandacht op dit Forum voor mensen in armoede in Vlaanderen. We doen dit vanuit de 

vraag hoe we als geloofsgemeenschap het verschil kunnen maken voor deze mensen. Hoe we als 

christenen hier een engagement kunnen aangaan. 

 

3. Bijbelse achtergrond van armoedebestrijding 
Inleiding en bezinning door Carine Devogelaere 

 

Een moment van bezinning waarbij twee Bijbelteksten worden voorgelezen en van commentaar 

worden voorzien. 

Inleiding, gebaseerd op het boekje ‘Arm en rijk in de bijbel’. 

Zie bijlage 1 - zie ppt op de website IPB 

 

4. Jeugdbewegingen werken samen tegen armoede 
Griet Peters, KLJ, heeft het over het gezamenlijke jaarthema 2011-2012. Wim Collin, Jeugddienst 

Don Bosco, stelt het pastoraal luik voor. 

Zie bijlage 1 - zie ppt op de website IPB 

 

5. Kinderen in armoede 
Lieve Machiels, pedagogisch begeleider basisonderwijs, over gelijke onderwijskansen verhogen in het 

basisonderwijs. 

Zie bijlage 1 

 

6. Lokale engagementen naar kwetsbare jongeren en gezinnen 
Diederik Janssens, coördinator Welzijnsschakels 

Zie bijlage 1 - zie ppt op de website IPB 

 

7. Gespreksgroepen 
We gaan in gesprek in kleine groepen over hoe we mensen in armoede op het spoor komen in onze 

omgeving, onze organisaties en bewegingen. Hoe we hen in de werking betrekken en hoe we kunnen 

opkomen om hun situatie te verbeteren. We verzamelen daarna inspirerende ideeën uit de groepen. 

Zie bijlage 2 

 

8. Pastorale info 
 

Hans Demoen (DPR Brussel Nederlands) 

Het model van gemeenschapsopbouw van kardinaal Schönborn. 

Kardinaal Schönborn heeft in het bisdom Wenen het initiatief genomen om na te denken over waar 

men als bisdom mee bezig is. En hoe men Kerk gaat invullen naar de volgende jaren toe. Eén van de 

initiatieven die hij genomen heeft is een logboek met een aantal woorden uit de Bijbel, en een lege 

bladzijde met de opdracht ‘Schrijf uw geschiedenis met God’. ‘Als jullie echt gelovigen zijn’ zegt hij, 

‘dan kan het niet zijn dat we zwijgen over wat we gezien en gehoord hebben en willen we dat verder 
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geven’. Het is dus ook een missionair project, een evangeliserend project. Hij noemt het een 

masterplan voor de ontwikkeling die niet de Kerk op de eerste plaats stelt, maar de zoekende mens, de 

mens die zoekt naar zingeving en die misschien ergens op een bepaald moment God op het spoor 

komt. Waar kan de Kerk van zijn bisdom daar een antwoord op geven? 

Hij heeft hiervoor 7 puntjes opgesteld: 

- We moeten opnieuw de leerschool van Jezus gaan. 

- Een nieuwe start maken voor het priesterschap van alle gelovigen, en daarnaast ook het gewijde 

ambt. Hoe dit herdenken en nieuwe inpassingen geven? 

- Christelijke gemeenschappen en lokale gemeenschappen. Hoe kunnen we ze ondersteunen, 

versterken en waar nodig ergens oprichten? 

- Het samengaan tussen de lokale pastoraal en de nieuwe gemeenschappen. 

- Een herbronning voor roepingenpastoraal. Roepingenpastoraal breed gezien met enerzijds 

engagementen, maar ook professionaliteit. 

- Oproep tot durf. Durven om zaken van het verleden, van het patrimonium los te laten om iets 

nieuws te beginnen. 

- Allianties maken voor gerechtigheid. 

Kardinaal Schönborn probeert zo aansluiting te maken met wat in de wereld gebeurt en te zorgen dat 

de band Kerk en wereld blijft bestaan. Een signaal naar de wereld toe  is bv. dat hij in de kathedraal 

een gebedsdienst voor alle slachtoffers van pedofilie voorging samen met iemand van de Kirche von 

Unten, de basisgemeenschappen die alle banden met de officiële structuren hebben verbroken. 

 

Josian Caproens 

IPB-colloquium 10 december 2011 te Leuven ism. KULeuven. 

Het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd in de bisdommen, in de parochies, in groeperingen en 

organisaties rond het zichtbaar maken van de band tussen de Kerk en samenleving. Ook in het IPB. 

We hebben nagedacht rond de Kerk van de toekomst, rond geloofsgemeenschappen, rond gedeelde 

verantwoordelijkheid. Het IPB organiseert daarom op het Forum van 10 december een grotere 

studiedag om dit alles samen te brengen. We willen de rol van onze ledenorganisaties en hun inbreng 

meer zichtbaar maken en samenbrengen. De kerngedachten vanuit de werkgroep Gedeelde 

verantwoordelijkheid en het onderzoek dat Liesbeth Pulinckx voor het IPB doet rond het overleg 

binnen de Kerk naar buiten brengen. Evenals de enquête die recent gestart is door prof. Vanbeselaere 

over de maatschappelijke positie van de Rooms-katholieke Kerk bij ons en waarvan het IPB het 

voorrecht krijgt om de bevindingen die daaruit naar voor komen mee te nemen en naar buiten te 

brengen. We willen alle goede praktijkvoorbeelden die in Vlaanderen leven verzamelen en hiervoor 

een platform zijn. Het IPB wil een breed platform bieden, waar mensen elkaar daarrond kunnen 

ontmoeten en van waaruit men versterkt weer terug kan gaan. Een platform om ook te beantwoorden 

aan de vele verwachtingen die er toch nog leven binnen de Kerk. Op deze studiedag worden niet alleen 

de forumleden uitgenodigd, maar ook de ledenorganisaties. Verantwoordelijken van grote 

middenveldorganisaties worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over datgene wat naar 

voren wordt gebracht vanuit het onderzoek van Liesbeth, vanuit de bevindingen van prof. 

Vanbeselaere, vanuit de ontwikkelingen in de bisdommen. Het IPB wil een platform bieden om dit 
alles naar buiten te brengen. 

 
 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

8 oktober 2011 

TPC, Groenenborgerlaan 149 te 2020 Antwerpen 


