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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 4 oktober 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van september en oktober 2014 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
 
Josian Caproens situeert het onderwerp. 
Paus Franciscus riep van 5 tot 19 oktober 2014 een buitengewone bisschoppensynode samen 
met als thema: ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’. 
De samenkomst werd een synode nieuwe stijl waarin de bisschoppen open konden 
communiceren. Ook de communicatie naar buiten was groter dan ooit tevoren. De manier 
waarop vanuit Rome aanzetten gegeven werden, de manier waarop men betrokken werd, was 
een uniek gebeuren in de recente geschiedenis van de Kerk. De paus drukte zijn hoop uit dat 
de voorgestelde ideeën zouden rijpen in de komende maanden. In een tweede Algemene 
Synode, die plaatsvindt van 4 tot 25 oktober 2015, kunnen dan keuzes gemaakt worden in 
antwoord op de vele uitdagingen en vragen waarmee gezinnen vandaag geconfronteerd 
worden. 
Als IPB is het dan ook belangrijk om dit op te volgen.  
 

3. Reflecties bij de buitengewone synode over het gezin: over het proces en 
de inhoud van het tussentijds rapport en het slotdocument 

 Roger Burggraeve, professor-emeritus seksuele ethiek van de Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen KU Leuven  

 
Professor Roger Burggraeve kijkt terug naar de voorbije synode en geeft commentaar bij het 
tussentijds rapport en het slotdocument (relatio synodi). Op de studiedag van 12 mei 2014 van 
de KU Leuven rond de voorstelling van de resultaten van de bevraging in voorbereiding op de 
synode, gaf hij al enkele pistes aan voor een mogelijke vernieuwing in de kerkelijke leer. 
 
Zie bijlage 1 

 

4. Groepsgesprek en plenaire discussie met Roger Burggraeve 
In antwoord op de vraag van paus Fransciscus om in de plaatselijke kerken verder na te 
denken over de aandachtspunten en vragen die in de synode aan bod kwamen, kijken de 
Forumleden hoe men vanuit Vlaanderen een reële bijdrage kan leveren aan de voorbereiding 
van de volgende synode. 
 
Zie bijlage 2 

 

5. IPB-Bevraging Levende geloofsgemeenschappen 
Bert Slechten, projectmedewerker, geeft een korte stand van zaken na het afsluiten van de 
bevraging. 
 
Zie bijlage 3 

6. Pastorale info 
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Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie ivm. gedwongen 
adopties. 
Hij kwam onder vuur te liggen in de recente hoorzitting in het Vlaamse parlement en legt aan 
de Forumleden uit wat er tijdens die zitting gebeurd is en wat er volgens hem fout is gelopen. 
Positief is dat uit de hoorzitting toch blijkt dat niet alleen de Kerk verantwoordelijkheid draagt 
maar dat de verantwoordelijkheid gedeeld is. 
 
Josian Caproens verzekerde mgr. Cosijns dat het IPB 100% achter hem staat en dat het IPB en 
het Bureau in het bijzonder, heel veel waardering heeft voor de openheid en de duidelijkheid 
waarmee hij altijd communiceert. 
 
Mgr. Johan Bonny ivm. seksueel misbruik in de Kerk naar aanleiding van de dossiers van 
priesters uit het bisdom Brugge die recent in de media zijn gekomen.  
 
Volgende week is er een hoorzitting van de parlementaire commissie rond seksueel misbruik 
in de Kerk waarop de bisschoppen in 2011 aanwezig waren en die nu een aantal bisschoppen 
laat terugkomen met name mgr. Harpigny en hemzelf als referenten en de bisschop van 
Brugge mgr. De Kesel evenals de vicaris-generaal van het bisdom Brugge Koen Vanhoutte. 
Wat verwacht mgr. Bonny van de parlementaire commissie? Het grootste werk is gedaan 
maar in de rand komen vragen over competentie, over wie wanneer ingrijpt. De bisschoppen 
zijn vragende partij om voor een prudentieel oordeel maatschappelijk dekking te krijgen. Dat 
er een soort instantie zou komen waaraan zij advies kunnen vragen of dat groen licht geeft 
voor een beslissing en waar de maatschappij in betrokken is. 
 
Hilde Pex (IDGP) 
De volledige tekst van de brochure over het sacrament van het huwelijk ‘Ik wil je liefhebben 
en waarderen al de dagen van mijn leven’ van 2011, uitgegeven door Licap staat online op de 
website van Gezinspastoraal www.idgp.be. De brochure blijft te koop in de liturgische centra, 
maar kan nu ook vrij gedownload worden.  
 
Lida van Dijk (Focolare) 
De families van Focolare organiseren een relatiecursus die uit 3 zaterdagen bestaat voor 
koppels van alle leeftijden, gehuwd of samenwonend. Men hoeft niet gelovig te zijn. Iedereen 
is welkom. Het gaat om koppels in een duurzame relatie. Er worden thema’s aangereikt die 
het koppel zelf bespreekt. Bv. hoe je van de andere kan houden, hoe een warme gevoelsband 
scheppen, ingaan op elkaars verlangen, evenwicht brengen in je leven, wederkerigheid 
versterken, conflicten aanpakken, mekaar kunnen vergeven, de kunst van communiceren.  
Brochure is beschikbaar. 
 
Maria Verwimp (NRV – Ecokerk) 
Op 1 januari start Ecokerk een campagne ‘Het klimaat verandert ook mij’. Hopelijk komt 
vanuit de klimaatconferentie die nu in Lima doorgaat een goede tekst ter voorbereiding van de 
klimaatconferentie in Parijs waar men hoopt meer bindende afspraken te kunnen maken die de 
Kyotoafspraken zullen vervangen. Ecokerk gaat een jaar lang campagne voeren ter 
voorbereiding van de klimaatconferentie in Parijs. Het is een campagne naar het beleid toe, 
maar ook ter sensibilisering van alle gelovigen.  
Ecokerk start op haar website www.netrv.be/ecokerk met een reeks getuigenissen en hoopt er 
52 te kunnen plaatsen van BC’s (Bekende Christenen), die vanuit hun geloof iets vertellen bij 
de slogan ‘Het klimaat verandert ook mij’ en waarbij Ecokerk de mensen vraagt om die 
getuigenissen te lezen en hierop te reageren. Ook Josian Caproens wordt gevraagd om een 
getuigenis te geven waarop de IPB-leden kunnen reageren. 

http://www.idgp.be/
http://www.netrv.be/ecokerk
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Ecokerk zal zich aansluiten bij de eisen geformuleerd door Caritas International en CIDCE 
Deze eisen zullen, in aanwezigheid van de pers, aan de verantwoordelijke politici afgegeven 
worden samen met de getuigenissen en de reacties die als petitie dienen om ook vanuit de 
Kerk druk uit te oefenen. 
 
Emmanuel Van Lierde (CVKV) 
Tertio’s met artikels rond de synode over het gezin beschikbaar, om mee te nemen. 
 
Josian Caproens vraagt tenslotte nog aandacht voor de Internationale Dag van de 
Vrijwilliger die op 5 december plaats had. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende Forumbijeenkomst 
op zaterdag 7 maart 2015 
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