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Aanwezig:  
 

– Mgr. Luc Van Looy, mgr. Johan Bonny, mgr. Patrick Hoogmartens 

– Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie: mgr. Herman Cosijns  

– Voorzitter: Christa Damen 

– Imke Bavay, Louisa Cloesen, Jos Daems, Frans Damen, Peter De Mey, Hans Demoen, 

Giedoo De Reu, Chris De Saveur, Luc Devisscher, Paul Eylenbosch, Kenny Frederickx, 

Filip Hacour, Frans Ieven, Liliane Krokaert, Lisbet Lenaers, Geert Lesage, Hilde Pex, 

Koen Timmermans, Bieke Vandenberk, Stijn Van den Bossche, Koen Van den Broeck, 

Stefaan Van der Kelen, Didier Vanderslycke, Lida van Dijk, Sabine Van Huffel, 

Emmanuel Van Lierde, Nora Van Opstal, Annie Walscharts, Joris Weyts 

– Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen 

– Prof. em. Roger Burggraeve (spreker) 

– Lut Hannoset (Samen in Vreugde), Maurice Temmerman (diaken), Jan en Leen 

Vannoppen-Gielens (Encounter Vlaanderen) (uitgenodigden) 

 

 

 

Verontschuldigd:  
 

– Geert Beheydt, Annelien Boone, Pierre Breyne, Josian Caproens, Filip Carpentier, 

Daniëlle Colsoul, Lutgard Croonenborghs, Donatienne de Borman, Heidi De Clercq, 

Tony De Jans, Lieve De Mot, Paul De Sadeleer, Werner Fierens, Geert Janssens, Trees 

Lavens, Marijke Meinesz, Annemarie Pieters, Joris Polfliet, Johan Roose, Hubert 

Sanders, Els Van Doren, Marie-Jeanne Vanherweghe, Leen Vermeire 
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1. Verwelkoming 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 5 maart 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

b. Verslagen van het Bureau van februari, maart en april 2016 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

Thema van dit Forum is ‘Amoris Laetitia’. Postsynodale exhortatie over de liefde in het gezin. 

Paus Franciscus schreef deze tekst in opvolging van de Synodes over het Gezin van 2014 en 

2015. 

 

3. Amoris Laetitia: Aandachtspunten en uitdagingen voor Vlaanderen  

Inleiding door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en aanwezig op de 

Synode in 2015 

Zie bijlage 1 

 

4. Amoris Laetitia: Welke hoopvolle perspectieven openen zich? 

Inleiding door prof. em. Roger Burggraeve, moraaltheoloog 

Zie bijlage 2 

 

5. Groepsgesprekken 
Aan de hand van enkele vragen hebben de Forumleden een kort gesprek in kleine groepen en 

is er daarna gelegenheid om vragen te stellen aan de beide inleiders. 

Zie bijlage 3 

 

6. Vragen aan de inleiders 

Zie bijlage 4 

 

7. Pastorale info 

Didier Vanderslycke (NRV – ORBIT)  

Het afscheid van Frans Van Steenbergen met een liber amicorum – Kwetsbaar en Krachtig, 

uitgegeven door Halewijn, 19 €. Het onderstreept het belang van geestelijke begeleiders in 

alle bisdommen en interdiocesaan. 

De nood dat gezinnen in goede materiële omstandigheden kunnen leven. Samen met de 

Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij 

Halewijn startte ORBIT de campagne ‘Woning gezocht, buren gevonden’ om in Vlaanderen 

te zoeken naar leegstaande, huurbare woningen om die voor erkende vluchtelingen die nu uit 

de opvangcentra moeten, instapklaar te maken. Er is een enorm gebrek aan sociale woningen 

waarbij de gezinnen onder aan de wachtlijst staan. Er is een groot probleem op de privé-

huurmarkt, omwille van de prijs die men vraagt en omdat de verhuurder niemand wil die 

OCMW- of steuntrekkend is of er anders of gekleurd uitziet. Het zal dus enkel met netwerken 

zijn, met ‘buren’, dat bepaalde middens toch nog willen nadenken over het verhuren van een 

woning. Een belangrijke doelgroep zijn vijftigers van wie de ouders ofwel overlijden ofwel 

naar een woon- en zorgcentrum gaan of een andere opvang krijgen en die voor de vraag 
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komen te staan wat ze met het ouderlijk huis doen. Dit zijn mensen aan wie men kan vragen 

om het huis niet onmiddellijk te verkopen, maar enkele jaren tijdelijk te verhuren om deze 

wooncrisis op te vangen. Dit is trouwens in het belang van alle kwetsbare groepen die geen 

woning vinden.  

 

Hilde Pex (IDGP) 

IDGP heeft samen met medewerkers van het CCV iets uitgewerkt rond de 7 dagen van het 

scheppingsverhaal. Family Time is een Bijbelse bezinningstocht over verschillende aspecten 

van tijd om intergenerationeel te doen met groepen. Bv. parochies die iets willen doen voor de 

eerste communicanten of vormelingen samen met hun ouders, meters, peters, grootouders. 

Een tocht die één tot anderhalf uur duurt en kan vanaf september in alle bisdommen 

uitgeleend worden. 

Driedaagse basiscursussen Godly Play in het werkjaar 2016-2017: in november, in maart en 

april met een kennismakingsdag op 28 november. (www.gezinspastoraal.be) 

 

Giedoo De Reu (KWB) 

Voor Pol Arnauts 

Vzw ‘Tochten van Hoop’ organiseert de Tocht rond de 7 werken van Barmhartigheid op 

zaterdag 10 september. 

Namens Filip Carpentier (bisdom Brugge) 

Aandacht besteden en bezorgd zijn, niet alleen voor het sluiten van kerken (sacramenten, 

liturgie) maar ook voor het sluiten van parochielokalen (diaconie). Door het sluiten van die 

lokalen kunnen mensen niet meer samenkomen.  

 

Echtpaar Jan en Leen Vannoppen-Gielens (uitgenodigden – Encounter Vlaanderen) 

De boodschap van mgr. Bonny en prof. Burggraeve gaat over een positieve, bevestigende, 

herderlijke benadering van relatie, huwelijk en gezin. Leven in etappes en daarvoor is 

voortdurende begeleiding aangewezen. Encounter Vlaanderen is bezig met begeleiding in 

relatiegroei, pedagogie van de liefde, getuigenis door christelijk koppels. Het weekendaanbod 

werd de voorbije twee jaar helemaal vernieuwd. Er zijn weekends voor verschillende etappes 

in de relatie. 

Weekends voor beginnende koppels ‘Koppels in de startblokken’. Er zijn ook weekends voor 

koppels in een duurzame relatie en weekends voor senioren. Encounter Vlaanderen wil 

koppels ondersteunen in de liefde en in het werkwoord ‘samenleven’.  

Andere weekends zijn weekends voor jongeren. Het thema hier is vooral ‘Kies dan zelf’. 

Jongeren staan op een kruispunt en moeten keuzes maken. 

Er is eveneens een weekend voor mensen die alleen door het leven gaan en soms 

moeilijkheden ondervinden in de communicatie van hoe omgaan met seksualiteit en hun 

behoefte aan warmte en tederheid. (www.encountervlaanderen.be)  

 

Christa Damen (voorzitter IPB) 

De Katholieke Dialoogschool. Er is voortdurend spanning tussen eigenheid en openheid, ook 

als het gaat over huwelijk, gezin en relatie. Wat is de eigenheid van de katholieke Kerk? En 

wat is de realiteit van vandaag? Ook scholen zitten in dit spanningsveld. Het gaat over de 

binnenkerkelijke positie, maar ook over de openheid naar andersgelovigen enz. Op 2 juni 

hield het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Leuven hierover een groot congres met bijna 

1700 deelnemers. Ondertussen is er ook een brochure verschenen ‘Katholieke Dialoogschool. 

Eigentijds. Tegendraads’ bij Halewijn te koop voor 5 €. 

 

 

http://www.gezinspastoraal.be/
http://www.encountervlaanderen.be/
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Carine Devogelaere (coördinator IPB) 

Voorstelling nieuwe IPB-Brochure. De Forumleden kregen ondertussen een beschrijving op 

twee formaten om met de brochure verder te gaan naar hun achterban. Het is heel belangrijk 

om het proces van reflectie in gemeenschappen, dat vanuit het project ‘Levende 

geloofsgemeenschappen’ begon, verder te zetten en veel breder open te trekken. Het gaat niet 

alleen om territoriale gemeenschappen, maar ook over andere types van 

geloofsgemeenschappen. Op de IPB-website staan ondertussen werkvormen. De eerste 

werkvorm is de vragenlijst waarop het onderzoek is gebaseerd, herwerkt tot een werkbare 

formule om met een groep aan de slag te gaan. Hoe ziet onze gemeenschap er nu uit? Waar 

dromen wij van? Waar willen wij op inzetten om die droom waar te maken? Het tweede 

instrument werkt met quotes uit de brochure in de vorm van stellingen waardoor een gesprek 

op gang kan komen. Ben ik het met de stelling eens of niet? En hoe zie ik dit dan voor mezelf 

of voor onze groep? De derde vorm is voor grotere groepen bedoeld. Daar waar in de eigen 

organisatie of in het project waaraan men meewerkt, ruimte is voor een vormings- of 

studiedag of voor een breder forum, is men vanuit het IPB bereid om aan de hand van 

cijfermateriaal van het onderzoek een voorstelling te komen geven. Op de IPB-website staan 

de namen van de mensen die per bisdom aanspreekbaar zijn of men kan hiervoor rechtstreeks 

op het IPB terecht. De vierde werkvorm is een ganzenbord waar zoals in een ganzenspel door 

de groep met pionnen stappen worden gezet en waar opdrachten en kaartjes met vragen 

worden gehanteerd. 

In Tertio van 11 mei staat een kort interview met Josian Caproens, waar het project nog even 

wordt voorgesteld, evenals de brochure. 

 

 

Tenslotte bedankt Christa Damen de ontslagnemende Forumleden voor hun engagement 

tijdens de voorbije mandaatperiode.  

 

 

 

 

 
 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 1 oktober 2016 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
 

 


