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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 7 maart 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

b. Verslagen van het Bureau van februari, maart en april 2015 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

Op 24 oktober worden de resultaten van het IPB-project over Levende 

geloofsgemeenschappen in Vlaanderen aan een breed publiek voorgesteld. Ook is het de 

bedoeling om een aantal aandachtspunten en adviezen van het IPB te laten klinken.  

Daarom werden tijdens dit Forum een aantal gegevens uit de brede bevraging van het najaar 

2014 aan de Forumleden voorgelegd om samen te zoeken naar de betekenis van de 

verzamelde antwoorden. 

 

Omdat het IPB pas op de studiedag in oktober het geheel van de resultaten en de conclusies 

van deze voormiddag wil bekend maken, werd dit Forum niet opengesteld voor niet-leden.  

 

3. Hoe kunnen we onze dromen waar maken? 
Thematisch groepswerk rond 5 elementen die een geloofsgemeenschap leven geven voor de 

toekomst. 

 

In de thematische gespreksgroepen vertrokken de Forumleden vanuit de resultaten ‘wat 

vinden we effectief van de geloofsgemeenschap’ tegenover ‘de droom die men heeft voor de 

geloofsgemeenschap’ en werden de gegevens over de eigen gemeenschap die de respondenten 

invulden vergeleken met wat ze aangaven als de ideale gemeenschap.  

De bedoeling was om vanuit deze cijfers na te denken over hoe het IPB mensen kan helpen 

om de stap te maken vanuit de werkelijkheid naar die droom. 

Welke vragen roepen de verschillen op? Welke conclusies kan men aan deze gegevens 

verbinden? Welke adviezen en werkpunten wil het IPB doorgeven aan de lokale 

gemeenschappen en aan de verantwoordelijken in de beleidsorganen? 

 

De Forumleden hebben de cijfers niet persoonlijk gekregen, maar deze waren per groep 

beschikbaar omdat het IPB met de nieuwe informatie in oktober naar buiten wil komen. 

Ieder Forumlid kreeg drie nummers. Op basis van deze nummers kon iedereen aan 3 thema’s 

deelnemen en werden de groepen bij het doorschuiven weer gemengd zodat men telkens met 

nieuwe mensen het gesprek kon aangaan. 

Na de groepsgesprekken werd in de zaal verder gewerkt rond de suggesties en de voorstellen 

gegroepeerd per thema. 

 

Zie bijlage 1 

 

4. Een veelheid van informatie vanuit de bevraging 
Bert Slechten, projectmedewerker schetst de stand van zaken van het onderzoek en wat men 

aan resultaten mag verwachten op de studie- en ontmoetingsdag van 24 oktober. 

 

Zie bijlage 2 
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5. Hoe kunnen we onze dromen waar maken? 
Welke conclusies en beleidsadviezen tekenen zich af? 

 

6. Opstart procedure verkiezing nieuwe voorzitter IPB 
 

Zie Forum/586 

 

7. Pastorale info 

 
Hilde Pex (IDGP) 

Nieuwe driedaagse basiscursussen Godly Play. Godly Play is een manier om met jonge 

kinderen vanaf drie jaar, maar ook met jongeren en volwassenen op weg te gaan met de 

Bijbelverhalen op een speelse en creatieve manier. De afgelopen drie jaar werden 150 

verhaalvertellers gevormd, verspreid over de bisdommen. Recent werd Godly Play 

Vlaanderen opgericht om vertellers te ondersteunen. Allemaal vrijwilligerswerk, mensen uit 

de bisdommen. De data voor de basiscursussen zijn vastgelegd in februari en april 2016. Info 

te vinden op de website van Gezinspastoraal en op www.godlyplay.be . 

Vierde Interdiocesane Familiedag van zondag 4 oktober in de abdij van Averbode. Thema: 

Family Time. Het gaat over de thematiek ‘Tijd en gezin’. Er is een lezing over de sabbat, de 

besnijdenis van de tijd. Verse Vis die de paus heeft ontmoet, is aanwezig evenals Godly Play. 

Op het programma staan ook een pelgrimswandeling, theologiseren met kinderen, een sessie 

van het nieuwe catecheseproject van het bisdom Gent ‘Ontmoetingen’ en ook meer speelse, 

ontspannende activiteiten voor jong en oud. 

Folders beschikbaar. 

 

Maria Verwimp (NRV – Ecokerk) 

Scheppingszondag op 6 september. Ecokerk richt met de campagne ‘Het klimaat verandert 

ook mij’ opnieuw de aandacht op de klimaatverandering. 

Info op website www.netrv.be/ecokerk/188-scheppingszondag-6-september-2015 . 
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