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1. Verwelkoming 
Verwelkoming en informatie voor de nieuwe leden bij het begin van deze nieuwe 

mandaatperiode 2012-2015.  
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 2 juni 2012 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

b. Verslagen van het Bureau van mei en juni 2012 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

 

Naar aanleiding van een onderzoek dat de Arteveldehogeschool in Gent in opdracht van de 

Interdiocesane Jeugddienst - Jongerenpastoraal (IJD) uitvoerde bij de deelnemers aan de 

voorbije Wereldjongerendagen in Madrid (zomer 2011), besteedt het IPB-Forum aandacht aan 

de jongerenpastoraal in Vlaanderen. 

Hilde Ingels, onderzoeker en docent van de Arteveldehogeschool brengt een overzicht van de 

opvallendste resultaten.  

Pieter Nolf, directeur IJD, formuleert daarna enkele uitdagingen voor de jongerenpastoraal.  

 

 

3. Bevindingen van het onderzoek bij deelnemers van de 

Wereldjongerendagen in Madrid 
Hilde Ingels, onderzoeker en docent Arteveldehogeschool Gent 

 

Zie bijlage 1 

 

 

4. Pistes voor een jongerenpastoraal anno 2012 vanuit het onderzoek 
Pieter Nolf, directeur Interdiocesane Jeugddienst 

 

Zie bijlage 2 

 

 

5. Groepsgesprekken 
Met de resultaten en aandachtspunten uit het onderzoek en geleid door een aantal stellingen, 

wordt in vijf groepen verder ingegaan op het thema. In elk van deze groepen zijn enkele 

jongeren aanwezig of mensen die dagelijks met jonge mensen in contact zijn. 

 

Zie samenvatting in Transparant jg 16, nr. 1, oktober 2012 – middenblad of op de 

website onder ‘Thema’s’/Jongerenpastoraal. 

 

 

6. Pastorale info 
 

Eric Bruneel (Adem-Tocht) 

Op vraag van de leden heeft Adem-Tocht het boek ‘Gensters in het licht’ uitgegeven. Het is 

een boek met 80 religieuze gedichten met commentaar van pater Vanderghote, een jezuïet. 
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Keuze en redactie is van o.a. em. professor Piet Thomas. Het boek is uitgegeven door 

Halewijn. Nog 60 exemplaren te verkrijgen via Eric Bruneel. 

 

Filip Hacour (Seminaries en Roepingenpastoraal/Kath. Charismatische Vernieuwing) 

Project WEG-WIJZEN is een project dat vanuit Roepingenpastoraal al 3 à 4 jaren bezig is, 

maar dat het laatste jaar wat verstild is. Men probeert nu meer leerkrachten godsdienst te 

betrekken in het project nl. door een aanbod waarbij godsdienstleerkrachten middelbaar 

onderwijs, religieuzen, priesters kunnen uitnodigen om te komen getuigen in de klas als ze het 

over roepingen hebben. 

 

Mgr. Johan Bonny 

Viering 50 jaar bisdom Antwerpen. Het is een traject geweest van drie jaar, met een slotweek 

die is ingegaan op 12 oktober. Elke dag tot 21 oktober staan er bijzondere activiteiten op het 

programma. Op zaterdag 20 oktober wordt de visietekst voor het bisdom Antwerpen bekend 

gemaakt. Op zondag 21 oktober sluit het bisdom ‘Kerk onder stroom’ feestelijk af. 

 

Stijn Van den Bossche (ICC/Gecoöpeerd BC) 

Kardinaal Schönborn in Wenen start een groot nieuw project voor de heroriëntatie van zijn 

parochies. Oostenrijk is met zijn mono-katholiek verleden en een fijnmazig netwerk van 

parochies goed vergelijkbaar met Vlaanderen. Welke heroriëntatie van de parochiepastoraal 

gebeurt er? Kardinaal Schönborn wil de 660 parochies binnen de 10 jaar verminderen tot 110. 

Lokale gemeenschappen worden geïntegreerd in grotere parochies die geleid worden door 

minstens 3 tot zelfs 5 priesters. Priesters moeten in groep kunnen werken. Het is niet goed dat 

één priester 10 parochies heeft. Kardinaal Schönborn gaat zich persoonlijk bezig houden met 

de begeleiding van de priesters in dit vernieuwingsproces. Dit proces dat al langer is 

voorbereid, komt nu in een uitvoeringsfase. Misschien is het interessant om als IPB, na het 

model Poitiers – wat één model is – dit model op te nemen en van naderbij te volgen om 

ervan te leren voor Vlaanderen. 

 

Voor Joris Polfliet (ICLZ) door Stijn Van den Bossche 

Twee publicaties: 

‘U komt de lof toe, U het gezang. Gids voor kerkmuziek’ Men onderschat sterk het belang 

van het zingen en de muziek in een viering. Wat maakt de viering tot een mooie, verzorgde 

viering? 

‘Uitvaartliturgie in een woord- en gebedsdienst’ Een volledige viering, niet eucharistisch, 

voorgegaan door leken, voor de uitvaart. Omdat er veel vraag naar was en dat zal in de 

toekomst nog meer zijn. 

 

Liesbeth Pulinckx (Gecoöpteerd Forum) 

Voorstelling Studiedag ‘(N)Iets voor dummies!? Op zoek naar de spirituele expertise van de 

leek in de Kerk’, 25 oktober, KU Leuven. Folders beschikbaar. 

 

Wim Collin (Jeugddienst Don Bosco) 

Voorstelling nieuwe website www.avondwoordjes.be van de Jeugddienst Don Bosco. Don 

Bosco had de gewoonte om zijn dag of te sluiten met een avondwoordje, een korte gedachte 

voor heel de groep. Jeugddienst Don Bosco heeft een website gemaakt, waar elke avond 

opnieuw een avondwoordje op verschijnt: een foto met een korte tekst of een filmpje enz. met 

een applicatie zodat het avondwoordje rechtstreeks op Faceboek verschijnt. 

Folders beschikbaar. 

 

 

http://www.avondwoordjes.be/
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Voor Didier Vanderslycke (NRV-KMS) door Carine Devogelaere 

Oproep ‘Wij willen samen een vredevolle en rechtvaardige gemeente’. De fiere mededeling 

vanuit KMS dat 30 levensbeschouwelijke en religieuze verantwoordelijken uit vijf 

centrumsteden een uniek partnerschap zijn aangegaan op de vooravond van de 

gemeenteraadsverkiezingen. In een aantal grote steden zoals Antwerpen, Brugge, Gent, 

Mechelen en Oostende hebben een grote groep van verantwoordelijken van verschillende 

levensovertuigingen en godsdiensten elkaar gevonden om te pleiten voor een vredevolle en 

rechtvaardige gemeente. 

 

 

 

 

 
 

Volgende Forumbijeenkomst van 8 december 2012 

Toekomst van de territoriale pastoraal 

Aandachtspunten bij het kerkenplan 

Guimardstraat 1, 1040 Brussel 

 

Forumbijeenkomst op 2 maart 2013 

Gezamenlijke Studiedag IPB-CIL met als thema: Jongeren en geloof 

Aeropolis (ACW) Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel 

 

Forumbijeenkomst van 8 juni 2013 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
 

 


