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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 
a. Verslag van het Forum van 21 mei 2011 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van mei en juni 2011 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
 
Met het thema ‘Vrijwilligerswerk in de Vlaamse Kerk’ sluit het IPB aan bij het Europese jaar 
van de vrijwilliger.  
 

3. Vrijwilligerswerk in beweging 
Inleiding door Lieve Wouters, redactielid KERK&leven 

 
Lieve Wouters schetst hoe het landschap in het vrijwilligerswerk in de voorbije jaren grondig 
veranderde en wat dit meebrengt aan nieuwe vragen. Ze illustreert haar verhaal met 
voorbeelden uit het boek dat ze in de voorbije maanden schreef over dit onderwerp ‘De daad 
bij het Woord’. 
 
Zie bijlage 1 – zie ppt op de website IPB 
 

4. Aandachtspunten en uitdagingen bij vrijwilligerswerk 
Inleiding door Liliane Krokaert, nationaal coördinator van Present Caritas 
Vrijwilligerswerk. 
 

Liliane Krokaert belicht enkele heel concrete aspecten van het werken met vrijwilligers. Ze 
wijst op het belang van visie en vorming bij de wijze van rekruteren en motiveren. 
 
Zie bijlage 2 – zie ppt op de website IPB 
 

5. Groepsgesprekken in de zaal 
 
De forumleden gaan in gesprek vanuit eigen ervaring. Aan de hand van 5 topics bespreken ze 
in kleine groepjes wat men als parochie of organisatie zeker moet (blijven) doen en wat men 
beter vermijdt. Ze beluisteren elkaars vragen en knelpunten.  
Elke groep noteert per topic de do’s (op groene A4-bladen) en de don’t’s (op roze A4-bladen) 
die op het bord vooraan onder de verschillende topics worden opgehangen. 
 

6. Zaalgesprek 
 
Tijdens het zaalgesprek leggen we vragen en knelpunten samen en formuleren we 
gezamenlijke aandachtspunten die we mee naar huis kunnen nemen en waarmee we als IPB 
ook naar buiten kunnen komen. 
 
Zie bijlage 3 

 



 3 

7. Pastorale info – Toelichting financiële situatie IPB - Resultaat 
voorzittersverkiezing – Dankwoordje aan mgr. Bonny 

 
Pastorale info 
 
Christa Damen (DPR bisdom Antwerpen) 
In het bisdom Antwerpen zijn wij gestart met een gespreksronde. De bisschop heeft samen 
met zijn ploeg hiervoor een gesprekstekst geschreven. Hij hoopt dat zoveel mogelijk 
gelovigen en gemeenschappen samen nadenken over de toekomst van onze kerkgemeenschap 
aan de hand van deze tekst. De bedoeling is te komen tot een beleidsvisie die volgend jaar in 
oktober, aan het einde van de jubileumviering gelanceerd wordt. Misschien moeten wij de 
vrijwilligers daarin meenemen als een van de facetten. 
Exemplaren van de gesprekstekst zijn te verkrijgen. 
Dankkaartje voor de vrijwilliger. Wij hebben vanuit het bisdom in het kader van het jaar van 
de vrijwilliger kaartjes gemaakt met een dankwoordje. Een heel eenvoudig concept met 
vooraan bloemetjes om ‘iemand in de bloemetjes te zetten’ als dank en waardering voor de 
vrijwillige inzet, achteraan een gebedstekst vanuit het perspectief van de vrijwilliger, 
‘dankbaarheid omdat ik mijn leven ten dienste kan stellen’. Het zijn kaartjes die in de 
parochies, op vrijwilligersfeesten kunnen worden uitgedeeld.  
 
Paul Eylenbosch (ATD-Vierde Wereld) 
Activiteiten nav. de Werelddag van Verzet tegen de Extreme Armoede op 17 oktober. 
In het Luxemburgse station in de Europese wijk in Brussel wordt momenteel een 
tentoonstelling geopend over ‘Samen voor waardigheid’. Bij de tentoonstelling hoort een 
publicatie, die zicht en achtergrond geeft op het ruimere en internationale kader van de 
beweging. De publicatie kost 5 €. Gratis zijn de initiatieven die in dit kader in de 
verschillende steden doorgaan. In Antwerpen, op 13 oktober ‘Sterke schouders dragen 
mensen’, ook in Aalst.  In Gent op het Sint-Pietersplein worden elk jaar op 17 oktober de 
mensen gehuldigd die solidariteit betoond hebben in de strijd tegen de extreme armoede. 
 
Jo Hanssens (NRV – Pax Christi) 
Na de Vredesweek wil ik nog eens de aandacht vestigen op de vredescampagne ‘Schiet 
ontwikkeling niet aan flarden’ en op de noodzaak van een internationaal wapenverdrag. In 
juni volgend jaar is er een breed overleg binnen de VN, dat misschien resulteert in een nieuw 
internationaal verdrag. De Vredebeweging en Pax Christi hebben telkens een grote rol hierin 
gespeeld. Door de Vredesweek zijn heel wat politieke contacten gelegd. De petitie die politici 
aanspoort om hun schouders te zetten onder een degelijk internationaal wapenhandelsverdrag, 
vindt men in onze krant en loopt nog tot eind oktober. Men kan ze meenemen, verspreiden en 
insturen.  
Pax Christi is bijzonder blij dat de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend aan drie 
vrouwen: Ellen Johnson Sirleaf en Leymah Gbowee. Door hun historische en geweldloze 
actie is er een vredesakkoord gekomen in Liberia. En Tawakkul Karman uit Jemen die een 
historische campagne heeft gevoerd met 100den vrouwen, christelijke en moslimvrouwen. 
Ook zij staat model voor een geweldloze verandering in de Arabische wereld naar 
burgerrechten, naar waardigheid toe. 
 
Mgr. Luc Van Looy 
Er is vandaag veel gesproken over het danken van de vrijwilligers. Vorige zondag hebben wij 
daarvan een voorbeeld gegeven. Wij hebben 2000 vrijwilligers samengebracht voor een 
concert, een vesperdienst en een receptie. 
Didier Vanderslycke (NRV-KMS) – niet aanwezig 
Folder over de nieuwe KMS-projecten 2011-2012. 
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Toelichting financiële situatie IPB 
De financiële situatie van het IPB wordt met een tabel en een brief aan de forumleden 
uitgebreid toegelicht. Er wordt aan de forumleden gevraagd om hun organisatie of mensen 
van hun netwerk aan te spreken die het IPB kunnen steunen. 
 
Resultaat voorzittersverkiezing 
Tijdens dit Forum staat ook de voorzittersverkiezing op de agenda. Josian Caproens is de 
enige kandidaat. Aan de leden wordt gevraagd of zij haar kandidatuur willen bevestigen.  
Josian Caproens wordt uiteindelijk met unanimiteit herkozen als voorzitter van het IPB. 
 
Dankwoordje aan mgr. Bonny 
Als IPB bedanken we bisschop Bonny voor de jaren dat hij onze bisschop referent was. We 
bieden hem een attentie aan en nodigen hem uit aan de feestelijke maaltijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende Forumbijeenkomst 
Colloquium ‘Kerk in beweging!’ 

10 december 2011 
Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6 te 3000 Leuven 


