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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 8 december 2012 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

b. Verslagen van het Bureau van november 2012 tot april 2013 

Bedenking bij de manier waarop over Caroline Ven (nav. van haar boek) werd gesproken. De 

beoordeling was gebaseerd op wat in de media verscheen. 

 

Ivm. het project ‘Levende geloofsgemeenschappen voor morgen’ kwam de bedenking dat het 

IPB ook aandacht moet hebben voor de gemeenschappen van buitenlandse origine, want deze 

gemeenschappen hebben heel wat te bieden. 

 

Carine Devogelaere merkte op dat de Forumleden ook op voorhand per mail opmerkingen en 

bedenkingen over de verslagen kunnen doorgeven en dus niet moeten wachten tot de 

volgende Forumbijeenkomst. 

 

3. Een solidair Europa: onze verantwoordelijkheid – Europees 

burgerschap 

E.H. Patrick Daly, secretaris-generaal van de COMECE 
 

Hij gaf zijn, met persoonlijke anekdotes gekleurde, visie over Europa en de 

verantwoordelijkheid die christenen hebben in de opbouw van een solidaire Europese 

samenleving. Vanuit zijn getuigenis inspireerde Patrick Daly de Forumleden, om na te denken 

over het Europees Burgerschap en over een daadwerkelijke inzet met het oog op de Europese 

verkiezingen van 2014. 
 

Zie bijlage 1 

 

4. Zaalgesprek met Patrick Daly 
Na de inleiding van Patrick Daly werd in de zaal een zoemgesprek gehouden om, voor het 

zaalgesprek, uit te wisselen over de inleiding en vragen te verzamelen. 

 

Zie bijlage 2 

 

5. Wat zal onze bijdrage zijn? 

Groepsgesprekken over mogelijke concrete actiepunten 

 

Om de reflectie over een solidair Europa en het Europees burgerschap niet te beperken tot dit 

Forum werd aan de gesprekgroepen gevraagd om vanuit de eigen organisatie of beweging en 

vanuit de eigen omgeving concrete voorstellen van actiepunten te formuleren. 

 

Aan de verslaggevers werd gevraagd om alle voorstellen te noteren en er één of twee vragen, 

bemerkingen of actiepunten uit te kiezen voor het mondeling verslag in de zaal. 

 

Zie bijlage 3 
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6. Pastorale info 
 

Didier Vanderslycke (NRV) voor Jo Hanssens, Pax Christi Vlaanderen 

Aandacht voor een campagne die start van 20 mei tot 20 oktober. ‘Time to go’ gaat over het 

weghalen van kernwapens uit België. Het is een gezamenlijk initiatief van Pax Christi 

Vlaanderen, Vredeactie en CNAPD (Franstalige 11.11.11) met de steun van 

arbeidersbewegingen en andere. 

De bedoeling is België kernwapenvrij te maken omdat het duur en gevaarlijk is en omdat het 

een schending is van het internationaal recht. 

Informatie op hun website. 

 

Hilde Pex (IDGP) 

Twee initiatieven. 

De interdiocesane familiedag op 20 oktober in de Abdij van Averbode ‘Ik zal er zijn’. Belofte 

is de thematische rode draad van de dag. Met lezingen, werkwinkels voor jong en oud, ook 

intergenerationeel. Iedereen is welkom. We mikken op gezinnen, maar ook op mensen uit de 

parochie, ook grootouders met hun kleinkind of peetouders met hun doopkind. 

Folders beschikbaar. 

Onze pas gelanceerde gezinspastorale blog ‘I wonder’. Te vertalen als ‘Ik vraag me af’, maar 

ook als ‘Ik verwonder me’. Waar we regelmatig blogjes posten vanuit het gezinsleven. Op die 

manier willen we stem geven aan geloofsspiritualiteit in gezinnen, om gezinnen te 

bemoedigen. De link van de blog is te vinden op de startpagina van de website 

www.gezinspastoraal.be . 

 

Paul Eylenbosch (ATD Vierde Wereld) 

Momenteel werkt men aan de planning van de prioriteiten voor de jaren 2014-2017 van de 

internationale Vierde Wereld Beweging en worden in Brussel enkele voorstellen samengelegd 

als voorbereiding op de zomersessie in Méry-sur-Oise. 

Ivm het thema van vandaag. Sinds 1989 is er een regelmatige bijeenkomst van 

vertegenwoordigers van de armsten met enkele leden van het Europees Parlement in de 

Europese economische-sociale kring in Brussel. Vorig jaar is dit doorgegaan onder het motto 

‘Samen actief als burger voor Europa zonder armoede en uitsluiting’. 

Het grondrecht dat we allemaal hebben is leven als gezin. Dit recht is echter niet gerealiseerd 

voor de armsten in Europa. We zouden graag hebben dat dit wel mogelijk zou worden. 

Documentatie en DVD beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op 5 oktober 2013 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
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