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Joris Polfliet, Liesbeth Pulinckx, Thijs Streng, Koen Timmermans, Bieke Vandenberk, 
Stijn Van den Bossche, Koen Van den Broeck, Didier Vanderslycke, Els Van Doren, 
Sabine Van Huffel, Patrick Van Looy, Hans Van Nespen, Nora Van Opstal, Jean-Paul 
Vermassen, Johan Verstraeten, Maria Verwimp, Annie Walscharts, Joris Weyts 

– Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen 
– Geïnteresseerden: Jana Binon, Zr. Veerle Neyens, André Quintelier, Frans Van 
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– Eric Bruneel, Daniëlle Colsoul, Guido Cooman, Lutgard Croonenborghs, Christa Damen, 

Donatienne de Borman, Lieve De Mot, Werner Fierens, Kenny Frederickx, Myriam 
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Roose, Hubert Sanders, Pierre Schreuders, Bert Slechten (project IPB), Stefaan Van der 
Kelen, Marie-Jeanne Vanherweghe, Emmanuel Van Lierde, Jules Vercauteren, Dominic 
Verhoeven, Leen Vermeire 
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1. Verwelkoming 
 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 7 december 2013 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van november, december 2013 en januari 2014 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Stemming over de vernieuwde versie van het Reglement van Inwendige Orde van het IPB. 
De belangrijkste verandering is dat het RIO een duidelijk beleidsplan bevat: Wat zijn de 
doelstellingen op korte en langere termijn? Hoe wil het IPB die concreet realiseren? 
De taal is verbeterd en de formulering eenvoudiger. 
Bij de samenstelling van het Bureau zijn wijzigingen aangebracht omdat de 
vertegenwoordiging vanuit de DPR’s nu anders ligt dan 10 jaar à 15 jaar geleden. 
Een andere belangrijke verandering is dat de mandaten terug op 4 jaar gebracht worden. Een 
10-tal jaren geleden werden deze mandaten op 3 jaar gebracht vanuit de overtuiging dat de 
leden zich niet graag voor langer wilden engageren. Het vernieuwingsproces om de drie jaar 
vraagt echter heel veel energie. Bovendien betekent een mandaat van 3 jaar slechts maximum 
12 Forumbijeenkomsten. Tegen de tijd dat men goed is ingewerkt, is het mandaat bijna 
verstreken. Vandaar het voorstel om terug te gaan naar mandaten van vier jaar. Het lijkt 
zinvol, zeker met gemotiveerde leden, om het mandaat te verlengen en de energie die nodig is 
voor het inwerken ten volle te laten renderen. Er wordt voorgesteld om het huidige lopende 
mandaat voor iedereen met een jaar te verlengen. Komt dit moeilijk overeen met de 
persoonlijke agenda dan kan men zelf ontslag aanbieden en aan de eigen organisatie of 
achterban vragen om vervangen te worden.  
 
Een voorstel tot amendering van de voorliggende tekst: in de netwerking vertegenwoordigers 
uit andere christelijke kerken opnemen. En conform de Willibrordvertaling 95 wordt de term 
‘Rijk Gods’ vervangen door ‘koninkrijk van God’. 
 
Het RIO wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
 

3. De vreugde van het evangelie 
Prof. Johan Verstraeten stelt de exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ van paus Franciscus voor 
en geeft een toelichting. 

 
Zie bijlage 1 
 
 

4. Vragen ter verduidelijking 
 
Zie bijlage 2 

 
 
 
 

5. Groepsgesprek en plenum 
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De Forumleden gaan in gesprek over wat hen in de oproep van de paus het meest heeft 
geraakt en om de oproep te toetsen aan de praktijk in Vlaanderen. Welke uitdaging klinkt 
hieruit voor de Vlaamse Kerk? Voor de lokale gemeenschappen? Voor het (politiek) 
engagement van elke christen in het vooruitzicht van de verkiezingen van 25 mei? Voor het 
IPB? 
 
Zie bijlage 3 
 
 

6. Pastorale info 
 

Paul Eylenbosch (ATD Vierde Wereld) 
Europese Vierde Werelduniversiteit, 5 maart, Europees parlement Brussel. 
Op 5 maart is er in Brussel een ontmoeting tussen mensen die in grote armoede leven en 
Europese parlementariërs. Sinds de jaren 70 heeft de Vierde Wereldbeweging contact gezocht 
met mensen die op Europees vlak werken, om medestanders te vinden om een Europa zonder 
uitsluiting uit te denken en op te bouwen. 
Bv. de school en het vroegtijdig verlaten van de school is bij de armsten een ernstig probleem. 
In dit land mag men tot 18 jaar naar school gaan. Vaak zijn de armsten, kinderen die niet 
mogen overgaan naar een hoger jaar. Het zou beter zijn om het begrip ‘klas die overgaat’ te 
introduceren en niet ‘persoon die overgaat’ zodanig dat kinderen opgeleid worden, opgevoed 
worden tot onderlinge solidariteit. 
Een ander element is dat een deel van de armsten niet ‘bestaat’ omdat ze niet beschikken over 
de gewenste papieren.  
Als men nooit gewerkt heeft, zit men niet in de sociale zekerheid, maar van meet af aan in de 
hulpverlening.  
Op dit ogenblik is er in dit land meer caritatieve voedselbedeling dan onmiddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Om over na te denken.  
 
Stijn Van Den Bossche voor Peter Demey (Kath. Nat. Commissie voor Oecumene) 
Twee studiedagen. 
Op 26 maart wordt door de KU Leuven in samenwerking met het ICC een studiedag 
georganiseerd: ‘Christen worden als proces. Een pedagogie van de initiatie.’ De idee is 
gegroeid vanuit de overtuiging dat we missionaire Kerk moeten worden. En dat we voortaan 
christen moeten wórden ipv. dat we zo geboren zijn. Maar als we op het terrein kijken hoe we 
dit moeten doen en in welke pedagogie zich dat vertaalt, vallen we vaak terug op oude 
schema’s, wat niet werkt. Deze studiedag wil allereerst de keuze voor een pedagogie van de 
initiatie kritisch onderzoeken. Waarom deze keuze? Wat zijn de essentiële kenmerken van 
deze pedagogie? Hoe vertaalt ze zich concreet? Wat zijn de ervaringen in de catechetische 
praktijk? In het bijzonder wordt onderzocht wat deze keuze kan betekenen in de context van 
de Vlaamse Kerk. 
De Franse Kerk koos in haar ‘Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse’ (2006) 
radicaal voor deze pedagogie van de initiatie. We hebben de Franse verantwoordelijken 
gevraagd om dit hoofdstuk toe te lichten, met vervolgens kritische reflecties over de Franse 
tekst vanuit Nederland en Wallonië, met de bedoeling dat Vlaanderen vanuit andere regio’s 
leert naar zichzelf te kijken. Het laatste woord is aan de KU Leuven zelf. 
 
De tweede studiedag is een traditie: de LOGOS-studiedag, waar KU Leuven samen met het 
ICC en het VSKO rond verschillende thema’s probeert vanuit de leer naar het leven te gaan, 
vanuit de dogmatiek naar het pastorale werkveld: ‘Aan Zijn Rijk komt geen einde …?! Over 
de lege kerken in Europa. 5 mei. 
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Didier Vanderslycke (NRV- KMS) 
De tentoonstelling ‘De andere verbeeld, verbeeld gevaar’, een religieus erfgoedproject van de 
KMS, staat in de Begijnhofkerk te Brussel en blijft er tot 18 maart. Ze verhuist dan naar 
Kortrijk, naar de Sint-Michielskerk. Daarna naar Beringen-Mijn in de Mijnkathedraal Sint-
Theodardus en naar Genk, de Christus Koningkerk. In oktober staat de tentoonstelling in 
Borgerhout, Xaveriuskerk. 
Folders zijn beschikbaar. 
 
Luc Devisscher (KBS Vlaanderen) 
Tegen de boekenbeurs zal de BGT (Bijbel in Gewone Taal) verschijnen. Het is de feitelijke 
opvolger van de Groot Nieuws Bijbel en is een initiatief van het Nederlandse 
Bijbelgenootschap. Deze Bijbel is gemaakt voor iedereen die op een bepaald moment 
behoefte heeft aan een vertaling in gewone, toegankelijke taal. Deze vertaling zorgt ervoor dat 
men met de Bijbel aan de slag kan, ongeacht de (kerkelijke) achtergrond, opleiding, kennis 
van of ervaring met de Bijbel.  
 
Geert Beheydt (Gecoöpteerd Forum) 
Op 14 mei wordt in de gebouwen van de HUB een brochure voorgesteld voor pastores, 
mensen in het onderwijs, godsdienstleerkrachten enz. over hoe omgaan met godsdienst in een 
omgeving van levensbeschouwelijke diversiteit. 
 
Els Van Doren (Chirojeugd Vlaanderen) 
Ivm. het ingaan op de uitdaging: Wat is het politiek engagement van elke christen? Voor de 
komende verkiezingen heeft Chirojeugd Vlaanderen in haar memorandum o.a. gepleit voor 
ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en om globaal gedrag van kinderen en 
jongeren niet te beschouwen als overlast. 
 
Carine Devogelaere 
Hierbij aansluitend is het goed dat de organisaties die hier aanwezig zijn en die voor de 
komende verkiezingen memoranda schrijven, deze aan het IPB zouden bezorgen, zodanig dat 
wij ook hierop kunnen inspireren als we zelf een memorandum willen schrijven. 
 
Op 12 mei is er een studiedag op de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven 
over de resultaten van de bevraging die gebeurd is nav. de synode over het gezin die in 
oktober gehouden wordt in Rome: ‘Bisschoppensynode 2014: Inzichten vanuit de enquêtes 
over huwelijk, gezin en geloof in kerkelijk Vlaanderen’. Josian Caproens zal hier ook zelf aan 
het woord komen. 
 
 
 

 
Volgende Forumbijeenkomst 

op 24 mei 2014 

TPC, Groenerborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
 

 


