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1. Verwelkoming 
Bezinning met een pakkend filmfragment (getuigenis van Marcel) ‘In goede en kwade dagen’: 
http://www.tvzorg.be/v/marcel-en-juliette/  
 
Marcel heeft een bloeiende carrière als landbouwingenieur achter de rug. Hij werd over de hele wereld 
gevraagd om voordrachten te houden en projecten te leiden. Tien jaar geleden werd zijn vrouw Juliette 
ernstig ziek. Omdat zij zo lang voor hem had gezorgd, nam Marcel het besluit om nu voltijds voor 
haar te zorgen. Hij heeft er nog geen dag spijt van gehad. Liefde in goede en kwade dagen. 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 6 december 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van november, december 2014 en januari 2015 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
 
Tijdens het Forum van 6 december 2014 en de Reflectievoormiddag van 6 februari 2015 in Leuven 
over de Vaticaanse vragenlijst o.a. georganiseerd door Gezinspastoraal en het IPB, werd al thematisch 
stilgestaan bij de tekst van het slotdocument (Relatio Synodi) van de buitengewone 
Bisschoppensynode van oktober 2014. Als derde stap in het voorbereidingsproces op de volgende 
synode ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’ in oktober van 
dit jaar, gaat het IPB vandaag dieper in op de vragenlijst en zoeken de Forumleden samen naar 
mogelijke antwoorden. 
Het IPB wil met dit Forum ook een specifieke invalshoek belichten nl. de thematiek van seksualiteit in 
de Relatio Synodi. 
 

3. Reflectie bij de thematiek van seksualiteit in de Relatio Synodi 
Hoe kerkelijk spreken over seksualiteit? 

Inleiding door Ilse Cornu, theologe, docente ethiek Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Odisee 
en Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen bisdom Antwerpen, projectmedewerker 
‘Communio’ bisdom Roermond, Nederland  
 
Zie bijlage 1 
 

4. Getuigenissen 
Tijdens de bezinning klonk een eerste getuigenis van de trouwe liefde van een ouder echtpaar. 
Nu volgen de open, warme en authentieke getuigenissen door een vrouw gehuwd met een gescheiden 
man en een jong lesbisch echtpaar. 
 
Zie bijlage 2 
 

5. Hoe kunnen we in Vlaanderen de vragenlijst invullen? 
Gespreksgroepen waarin de Forumleden zoeken naar mogelijke antwoorden op enkele gegroepeerde 
vragen uit de vragenlijst. 
 
Zie bijlage 3 
 

6. Plenum 
 
 
 

7. Project Levende Geloofsgemeenschappen 

http://www.tvzorg.be/v/marcel-en-juliette/
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Bert Slechten, projectmedewerker geeft een korte stand van zaken van het onderzoek naar levende 
geloofsgemeenschappen. Vorige keer was er een kleine toelichting bij enkele eerste resultaten, een 
overzicht van de respondenten die hadden deelgenomen aan de enquête. 810 respondenten werden 
samengebracht. De resultaten hiervan worden  momenteel geanalyseerd. Hiervoor komt de stuurgroep 
regelmatig samen. Bij het volgende Forum zullen we in gesprek gaan om een aantal beleidsadviezen te 
formuleren. Ondertussen wordt vandaag een tweede stap gezet. Naast het idee om zelf inzicht te 
verwerven in het concept van levende geloofsgemeenschappen, wil het IPB –dit is het tweede doel van 
het onderzoek- een kaart van Vlaanderen maken waarop geloofsgemeenschappen die zichzelf als een 
levende geloofsgemeenschap ervaren, zich kunnen aanmelden met een korte eenvoudige fiche en 
contactgegevens. Zo wordt die info toegankelijk voor mensen die op zoek zijn naar een levende 
geloofsgemeenschap in Vlaanderen. 
Alle gemeenschappen waarvan respondenten aan de enquête hebben deelgenomen, krijgen een 
formulier met de vraag of ze dit willen invullen en zich willen aanmelden op de kaart. Dit staat hen 
natuurlijk vrij. De informatiefiche wordt eveneens verspreid via het eigen netwerk van het IPB.  
 
Voorbeeld van de fiche in bijlage 4 
 

8. Pastorale info 
 
Annie Walscharts (Bisdom bij de Krijgsmacht) 
De werkgroep ‘Geloofsvoedende avonden, Geloofsvoedende momenten’ van de parochiefederatie 
Brasschaat en ontstaan uit het werken rond de visietekst van mgr. Bonny, sluit een eerste reeks 
evenementen af met een concert van Willem Vermandere ‘De Zeven Kruiswoorden’. ‘Vertellementen’ 
afgewisseld met instrumentale muziek en gezongen liedjes op 28 maart, in de Sint-Jozefskerk, 
Brasschaat-Driehoek - Parochiefederatie van Brasschaat in samenwerking met het Davidsfonds 
Brasschaat. 
 
Marijke Meinesz (Samen in Vreugde) 
Aankondiging van twee vakanties. Een abdijvakantie in Postel en een kasteelvakantie in de Ardennen. 
Ontspannende vakanties waarin men geloof zinvol en fris wil beleven. Voor iedereen die interesse 
heeft: gehuwden, ongehuwden, gezinnen met kinderen gezinnen zonder kinderen, alleenstaanden, 
religieuzen… Folders beschikbaar. 
 
Carine Devogelaere 
Folders ivm. het debat ‘Moeten vrouwen leiden in de Kerk’ nav. de Internationale Vrouwendag, 8 
maart, in het Provinciehuis te Leuven. Josian Caproens is moderator in dit debat. 
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