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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 5 oktober 2013 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Wat de opvolging betreft kijkt de werkgroep ‘Diaconie’ hoe de inbreng van dit Forum 

vertaald kan worden in aanbevelingen en aandachtspunten. Deze worden in één document 

samengebracht en geordend volgens de doelgroep aan wie ze gericht zijn. Ze zullen op het 

Bureau van december worden voorgesteld om ze daarna te verspreiden. 

 

b. Verslagen van het Bureau van september en oktober 2013 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

 

In dit Forum wordt stilgestaan bij wat aan gemeenschapsvorming in de Kerk vandaag gebeurt. 

Het is een zeer boeiende tijd in de Kerk. Er zijn heel veel initiatieven. Niet alleen in België, 

maar ook in het buitenland.  

 

3. Fresh Expressions of Church 
Liesbeth Pulinckx stelt deze vorm van missionair kerk-zijn in Engeland voor. 

 

FEC gaat over nieuwe manieren van kerk-zijn, naast de traditionele gevestigde Kerk en naast 

de traditionele parochies. Het gaat om missionaire kerkvormen die vooral mensen willen 

bereiken die niets (meer) met de Kerk (willen) te maken hebben. FEC kunnen begrepen 

worden als een antwoord op de dalende cijfers kerkbezoekers en kerkelijke praktijken binnen 

de Engelse context. 

 

Zie bijlage 1 en ppt  

Zie ook artikel middenblad Transparant jg. 17, nr. 2, januari 2014 

 

4. Zaalgesprek 
 

5. Levende geloofsgemeenschappen voor vandaag en morgen 
Norbert Vanbeselaere geeft toelichting bij een bevraging van de IPB-leden in het kader 

van het lopende IPB-project. 

 

Het IPB startte in september met een onderzoek naar ‘Levende geloofsgemeenschappen voor 

vandaag en morgen’ om een overzicht te krijgen van wat er al leeft in Vlaanderen en om tot 

criteria te komen van wat levende geloofsgemeenschappen zijn. 

Een eerste bevraging werd uitgewerkt door prof. Norbert Vanbeselaere en Bert Slechten. Na 

de voorstelling vraagt men aan de Forumleden om de bevraging ter plaatse in te vullen. 

 

Zie bijlage 2  
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6. Brede consultatie in voorbereiding op de synode over het gezin 
Annemie Dillen en Thomas Knieps over de bevraging zelf en de manier waarop ze 

verwerkt zal worden. 

 

Paus Franciscus lanceerde begin van deze maand wereldwijd een consultatie in voorbereiding 

op de synode over het gezin die in oktober 2014 plaatsvindt. De bisschoppen hebben een 

oproep gedaan om die bevraging in te vullen en het IPB hoopt dat zoveel mogelijk leden en 

hun achterban hieraan deelnemen. Thomas Knieps geeft een toelichting bij deze bevraging en 

Annemie Dillen heeft het over het initiatief van de Faculteit van Theologie en 

Religiewetenschappen KU Leuven om een eigen kwantitatieve bevraging te lanceren. 

 

Zie bijlage 3 en ppt  

 

7. Pastorale info en voorstelling nieuwe IPB-brochure 
 

Voorstelling nieuwe IPB-brochure 

Roeping en zending van de leek. 50 jaar na Vaticanum II. Mgr. Helmut Krätzl: referaat en 

reflecties. 

Deze brochure bevat de lezing die mgr. Krätzl vorig jaar op het Europees Lekenforum in 

Wenen gegeven heeft. Met een korte bijdrage van een aantal mensen die gevraagd werden om 

kritisch stil te staan bij de lezing.  

Achteraan staan een aantal vragen voor persoonlijke reflectie en gesprek, om in plaatselijke 

groepen met deze brochure aan de slag te gaan. 

 

Pastorale info 

 

Paul Eylenbosch (ATD Vierde Wereld) 

Ik wil iets zeggen in aansluiting bij de vragenlijst vanuit Rome en vanuit de Vierde 

Wereldbeweging. 

De bevraging is ook voor mensen uit de Vierde Wereld tamelijk onleesbaar. De armsten 

zullen niet vertegenwoordigd zijn in de beantwoording. 

Op de vraag wat de invloed van armoede op het gezinsleven is, antwoordt Marijke Decuypere 

werkzaam binnen de Vierde Wereldbeweging: “De gezinnen kiezen voor het leven van hun 

kinderen want ieder nieuw kind wordt ervaren als een wissel die getrokken wordt op een 

nieuwe betere toekomst.” 

Wat is een gezin in een armoedesituatie? Door miskenning en door druk vallen de meeste  

gezinnen uit mekaar. De kinderen in de Vierde Wereld leven in nieuw samengestelde vormen. 

Niet omdat dit de bedoeling van de gezinnen is, maar omdat de druk van de werkelijkheid hen 

uit elkaar drijft. De spanning, veroorzaakt door allerlei factoren zoals ongezonde woning, 

onbetaalde facturen en het geweld dat ermee gepaard gaat, wordt door de kinderen 

opgenomen. Ze leven in een situatie die niet bevorderlijk is voor de stabiliteit die 

gesuggereerd wordt in de bevraging. 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op 1 maart 2014 

IC, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
 

 


