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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 8 juni 2013 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

b. Verslagen van het Bureau van mei en juni 2013 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

Josian Caproens vestigde de aandacht op het memorandum van het Europees Lekenforum van 

juni 2013, een gemeenschappelijke verklaring van de nationale lekencomités.  Het is een 

oproep aan alle leken en aan de Kerk, aan gewijden en niet-gewijden om samen als christenen 

in de wereld te staan en ook in het hart van de Kerk. Men wil zo ook op Europees niveau laten 

horen wat men als christenen belangrijk vindt en op deze manier kan de boodschap versterkt 

worden. De Forumleden werden uitgenodigd om de oproep te lezen en deze mee te nemen 

naar de achterban en/of te verspreiden. De Nederlandse en de originele Engelse tekst zijn te 

vinden op de IPB-website. 

 

In dit Forum werd stilgestaan bij de diaconie zowel in de territoriale pastoraal, als binnen 

diaconale organisaties. 

Diaconie is een belangrijk thema in de katholieke Kerk. Het is een van de pijlers van de 

christelijk gemeenschap. Het IPB heeft de indruk dat bij de hele reorganisatie van de 

parochies de diaconie op de achtergrond dreigt te geraken.  

 

3. Algemene inleiding en voorstelling van 4 invalshoeken 
Filip Carpentier, diaken en Pieter Vandecasteele, NRV 

 

Zie bijlage 1 

 

4. Groepsgesprekken in 4 themagroepen en op zoek naar een oplossing 
 

De gespreksgroepen werden verdeeld volgens de 4 invalshoeken. 

Allereerst werd voor de verschillende deelthema’s kort van gedachten gewisseld en probeerde 

men problemen of uitdagingen te formuleren. Een waarnemer reageerde daarna op het 

gesprek. Tenslotte koos elke groep één of enkele problemen of uitdagingen.  

In de tweede fase zocht men naar een oplossing voor het geselecteerd probleem of de 

uitdaging en probeerde men heel concrete beleidssuggesties te formuleren voor de betrokken 

instanties zoals de kerkelijke beleidsmakers, parochiegemeenschappen, christelijke 

solidariteitsorganisaties, openbare welzijnscentra, middenveldorganisaties, het IPB zelf, 

academici, politici. 

Tenslotte volgde een plenum met een inbreng uit elke gespreksgroep. 

 

Het IPB wil deze suggesties aan de betrokken partijen bezorgen en het thema diaconie verder 

opvolgen. In een van de volgende Fora komt een terugkoppeling. 

 

Zie bijlage 2 
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5. Pastorale info en nieuws uit het IPB 
 

Pastorale info 

 

Didier Vanderslycke (NRV) 

De campagne van Welzijnszorg 'Armoede (op den) buiten' is gelanceerd. Bij Broederlijk 

Delen is de pre-campagnefolder ‘Plan(t) de toekomst’ beschikbaar. 

Het boek ‘Ik had honger - Tochten van Hoop’, over de zeven werken van Barmhartigheid is 

ondertussen op meer dan 1000 ex. verkocht en wordt geapprecieerd als een inleiding in 

dienstbaarheid en diaconie. Het boek kost 17 €. 

In de KU Leuven is het eerste Nederlandstalig boek voorgesteld over José Comblin en zijn 

bevrijdingstheologie ‘Profeten zwijgen niet’. Het boek kost 15 €. De moeite waard om te 

lezen als spiegel naar onze eigen situatie van vandaag. 

Bij de voorstelling van het boek kwam ter sprake dat de aartsbisschop van El Salvador beslist 

heeft om de juridische dienst van het aartsbisdom te sluiten, op een moment dat heel veel 

onderzoekswerk nodig is om de moordpraktijken tijdens de dictatuur te onderzoeken. 

Daarmee zijn 50.000 belastende documenten over slachtoffers afgesloten van de 

buitenwereld. Er was de vraag om na te gaan of het mogelijk was om dit ongedaan te maken, 

om een stem te laten klinken vanuit België of vanuit Vlaanderen.  

Met KMS zijn wij de voorbije weken heel sterk betrokken geweest bij de situatie van de 

Afghaanse vluchtelingen en specifiek de uitzetting van Navid Sharifi. We willen met onze 

campagne van dit jaar, tussen 18 december en eind januari heel specifiek inzoemen op niet-

repatrieerbare migranten en vluchtelingen. Het zijn mensen die niet kunnen terugkeren 

omwille van het feit dat er geen toegang wordt gegeven tot het land. Op die groep willen wij 

focussen, ook op de staatloze immigranten. De Netwerkdag ‘Voor de staatloze en niet-

repatrieerbare migrant is hier ‘het nieuwe land’’ licht het thema toe op 12 oktober in de 

ACW-gebouwen te Mechelen. 

15 oktober is het offerfeest bij de moslims. Wenskaarten zijn beschikbaar evenals voor het 

Diwalifeest voor de hindoes in november. Het is de laatste keer dat we deze kaarten 

afzonderlijk uitgeven. Vanaf december is er één pakket wenskaarten voor christenen, 

vrijzinnigen, voor Baha’i, voor moslims, voor hindoes enz. Eén pakket waardoor voor alle 

levensbeschouwelijke groepen van enige betekenis in België het mogelijk is om bij 

belangrijke feesten een wens toe te sturen. 

 

Peter De Mey (Kath. Nat. Commissie voor Oecumene) 

Mededeling ivm. de zevenenveertigste oecumenische ontmoetings- en studiedag van de Kath. 

Nat. Commissie voor Oecumene: ‘Vernieuwing en hervorming in onze Kerken. Leren van 

elkaar’, op 30 november in het Theologisch en Pastoraal Centrum te Antwerpen. 

Deze studiedag is belangrijk ter voorbereiding van de 500ste verjaardag van het begin van de 

Reformatie in 2017. Een hoofdspreker uit de anglicaanse wereld, een katholieke, een 

orthodoxe en een protestantse spreker werden uitgenodigd om ieder vanuit de eigen kerkelijke 

achtergrond na te denken over de hervorming die een belangrijke rol speelt in onze Kerken en 

hoe men van elkaar kan leren. Voor de katholieke Kerk is Josian Caproens, voorzitter IPB 

bereid om het thema toe te lichten. 

Bij de 50ste verjaardag van Vaticaan II is de idee van aggiornamento heel belangrijk. Paus 

Franciscus zet zelf concrete stappen om over hervorming na te denken. 

Teksten voor de studiedag zullen ter beschikking zijn in beide landstalen. Het IPB zal via e-

mail en website de studiedag mee bekend maken. 
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Stijn Van den Bossche (ICC) 

Nieuwe brochure van de Belgische bisschoppen ‘De sacramenten van de christelijke initiatie 

bij kinderen en jongeren vandaag. Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing’. 

Gedrukt op 4500 ex. maar de tekst is ook rechtstreeks beschikbaar op Kerknet. 

De brochure is ‘de logische volgende stap’ van het project ‘Groeien in geloof’ dat gestart is in 

2006 met de brief van de bisschoppen ‘Volwassen worden in geloof.’ Als men de catechese 

meer missionair wil organiseren, moet de pastoraal van de initiatiesacramenten ook volgen. 

Anders is er een tegenstelling op het terrein. 

De brochure schetst hoe ze in het verlengde staat van ‘Groeien in geloof’. Men vindt er 

vragen in verband met de pastoraal van de initiatiesacramenten. En een langer deel dat voor 

de drie sacramenten een oriëntatie en een aantal concrete suggesties aanreikt met vooral 

aandacht voor de doop. Want hier maken mensen de keuze van christen zijn, voor henzelf en 

voor het kind dat ze laten dopen. 

De tekst bevat geen nieuwe beleidslijnen. Die kunnen er wel in de toekomst komen. De tekst 

wil een proces van bewustmaking op gang brengen, een eerste oriëntatie. De bisschoppen 

vragen in de brochure om te reageren op hoe de lijnen die worden uitgezet, overkomen. Die 

kunnen verder verfijnd worden. Achteraan de brochure vindt men een adres per bisdom 

waarnaar men de reacties, voor september 2014, kan sturen. 

Ook het IPB kan hierop reageren. 

 

Karel Billiet (KLJ) 

Jaarthema van KLJ “‘K Leef!”. De vrijwilligers zelf hebben gekozen om dit jaar aan de slag 

te gaan met een jaarthema rond de ‘K’. Er is een jaarbundel met vieringen, bezinningen en 

activiteiten rond de verschillende Werken van Barmhartigheid, zodat de afdelingen hiermee 

concreet aan de slag kunnen gaan. Het is een project samen met onze partner ngo Trias. De 

afdelingen kunnen uren inzetten om te werken rond de 7 Werken van Barmhartigheid. Hoe 

meer uren men inzet, hoe meer computers er zullen aangekocht worden voor 

jongerenbewegingen in het Zuiden. Dus hier barmhartig zijn en tegelijkertijd solidair zijn met 

het Zuiden. Met een jaarthemabeeld, ontwikkeld door vrijwilligers, willen we de 

verbondenheid met lokale parochies duidelijk maken. Er zijn 7 ‘glasramen’ gemaakt voor elk 

werk van barmhartigheid. En in het tijdschrift voor bestuur en leiding en het ledenblad voor 

de leden van verschillende leeftijden wordt de ‘K’ en de 7 werken van barmhartigheid in de 

kijker gezet. 

De jaarbundel kan men downloaden via www.klj.be  

Meer info op de website van KLJ. 

 

Paul Eylenbosch (ATD Vierde Wereld) 

Aandacht voor 17 oktober, Werelddag van de Strijd tegen Armoede. Ik wil de klemtoon 

leggen op het feit dat het een erkenningsdag en een strijddag is. Het is niet de bedoeling dat 

dit uitbundig gevierd wordt zoals op een feest. Of dat het gevierd wordt met bv. het uitdelen 

van soep. De bedoeling is dat hulde gebracht wordt aan de vele generaties die in grote 

armoede hebben geleefd en in grote armoede gestorven zijn en die daartegen gestreden 

hebben. Dat hulde gebracht wordt aan hun strijd en hun kracht. Ik denk dat jullie in 

organisaties zitten waar jullie de mogelijkheid hebben om plaatselijk te vrijwaren dat dit op 

die manier gebeurt. 

 

Pieter Vandecasteele 

Caritas Vlaanderen organiseert op 11 oktober een studiedag over de christelijke inspiratie van 

zorgvoorzieningen, met concrete workshops en getuigenissen over hoe dit wordt aangepakt. 

Oktober is de maand van de spiritualiteit. Met de beroepsvereniging voor katholieke pastores 

wordt voor de tweede keer de Dag van de Spirituele Zorg georganiseerd, op 15 oktober. Het is 

http://www.klj.be/
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belangrijk om niet alleen spiritualiteit an sich in het voetlicht te plaatsen, maar ook het feit dat 

daarrond zorg nodig is en dat in Vlaanderen een 500-tal professionele pastores tewerkgesteld 

in zorgvoorzieningen dit aspect opnemen. 

Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Vredeswakes zijn gepland nav. de herdenking van de 

Eerste Wereldoorlog. De eerste vredewake is op zondag 3 november.  

Meer info ter beschikking op kaarten en boekjes en op www.vredeswakes.be  

 

Nieuws uit het IPB 

 

Bert Slechten (Project ‘Levende geloofsgemeenschappen voor morgen’) 

Ik zal in de komende twee jaar een zeer ambitieus project ondernemen. Het is namelijk de 

bedoeling een zicht te krijgen op wat er in Vlaanderen leeft aan vitale 

geloofsgemeenschappen en om uit te klaren wat dit inhoudt. 

Dit begint in eerste instantie met een omlijning en met het ontwikkelen van een 

‘werkdefinitie’. Wat zijn de basiselementen van een levende geloofsgemeenschap? Om 

vervolgens een brede bevraging uit te sturen in Vlaanderen. Enerzijds om op zoek te gaan 

naar wat op dit vlak leeft. En anderzijds om te kijken naar wat er aan draagvlak is, om te 

komen tot een omschrijving van wat een vitale geloofsgemeenschap uitmaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op 7 december 2013 

IC, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
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