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Aanwezig:  
 

– Mgr. Luc Van Looy, mgr. Johan Bonny 

– Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie: mgr. Herman Cosijns   

– Voorzitter: Christa Damen 

– Geert Beheydt, Johan Bergé, Annelien Boone, Pierre Breyne, Filip Carpentier, Louisa 

Cloesen, Lutgardis Craeynest, Bruno Craps, Jonas Danckers, Heidi De Clercq, Tony De 

Jans, Stijn Demaré, Hans Demoen, Jan Denil, Giedoo De Reu, Chris De Saveur, Griet 

Desmet, Luc Devisscher, Anne Dewulf, Carine D’hondt, Michel Franzen, Kenny 

Frederickx, Lut Hannosset, Geert Lesage, Steve Maertens, Marc Michiels, Marc Perseyn, 

Hilde Pex, Wouter Rogiers, Johan Roose, Rachel Storms, Jan Van Brugghe, Stijn Van den 

Bossche, Koen Van den Broeck, Saskia van den Kieboom, Emma van der Kaden, Didier 

Vanderslycke, Els Van Doren, Niplu Van Meirhaeghe, Olga Vanoverschelde, Jos Van 

Rompay, Lutgart Verhelst, Leen Vermeire, Marie-Christine Verschoore, Kristien 

Vrancken, Joris Weyts, Raf Wollaert 

– Waarnemend lid: Jelle H. Brouwer 

– Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen 

– Jan Jaspers (spreker), Jan Kint (getuige) 

– Guy De Keersmaecker, Geert W. Lorein, Karel Malfliet, Leo Van Garsse, Werner Van 

Laer, Laura Tack (gasten) 

 

 

 

Verontschuldigd:  
 

– Mgr. Patrick Hoogmartens, mgr. Leon Lemmens 

– Bart Benats, Bram Canniere, Josian Caproens, Jos Daems, Frans Damen, Tine De Leeuw, 

Paul Delva, Elke D’Haeyer, Werner Fierens, Filip Hacour, Lieve Herijgers, Koen Jacobs, 

Geert Janssens, Thomas Knieps, Jan Lembrechts, Lisbet Lenaers, Wim Nijs, Jacky Philips, 

Hubert Sanders, Luc Van Bauwel, Pieter Vandecasteele, Ilse Van Gorp, Sabine Van Huffel, 

Emmanuel Van Lierde, Baudouin Van Overstraeten, Hilde Vantomme, Chris Velghe 
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1. Verwelkoming en bezinning 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 3 december 2016 

Het verslag werd goedgekeurd. Opmerking door Tony De Jans: er is een misverstand geweest 

in het januarinummer van Transparant rond wat hij op het Forum van 3 december heeft gezegd 

over de grote diversiteit aan partners binnen Beweging.net met hun eigen invalshoek en eigen 

accenten. Dit zal worden rechtgezet met een ‘recht op antwoord’ in het aprilnummer van 

Transparant. 

 

b. Verslagen van het Bureau van november, december 2016 en januari 2017 

Er waren geen vragen of opmerkingen. 

 

Het thema van dit Forum was ‘Een brug tussen de pastorale plannen en kerkenplannen. 

Vijf jaar geleden was er een IPB-Forum over de toekomst van de parochiekerken. De 

bestemming van de kerkgebouwen werd toen gekoppeld aan het beleid in verband met de 

territoriale pastoraal in elk bisdom. Intussen is op vele plaatsen de reorganisatie volop aan de 

gang en stelt zich ook de concrete vraag welke bestemming de kerken krijgen. 

Tijdens dit Forum kregen de Forumleden een stand van zaken zowel wat betreft de pastorale 

aanpak als de toekomst van de kerkgebouwen.  

 

3. Enkele getuigenissen 
Drie getuigenissen die elk op hun manier betrokken zijn bij de grote veranderingen die 

momenteel worden uitgewerkt en doorgevoerd.  

 

Zie bijlage 1 

 

4. Info over de pastorale beleidslijnen in de verschillende bisdommen 

Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal Bisschoppenconferentie 
Hij schetste eerst kort waarom we vandaag bezig zijn met het opstellen van kerkenplannen. 

Daarna lichtte hij de pastorale beleidslijnen van de verschillende bisdommen toe.  

 

Zie bijlage 2 

 

5. Parochiekerkenplannen. Info over de richtlijnen van de overheid, het 

tijdspad, de gemeentelijke financies 

Toelichting door Jan Jaspers, directeur departement Onroerend Religieus Erfgoed 

van het Centrum Religieuze Kunst en Cultuur 

 

Zie bijlage 3 

 

6. Groepsgesprekken 
De Forumleden gingen in kleine groepen in gesprek over een voorstel van 6 adviezen. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om hierover aan het einde van de voormiddag te stemmen 

maar op vraag van verschillende gespreksgroepen werd hiervan afgezien. Afgesproken werd 

dat de verslagen van de verschillende gespreksgroepen aan het IPB-Bureau zouden worden 

overgemaakt om van daaruit de voorgestelde adviezen aan te vullen of te verduidelijken en te 

stemmen zodat deze als oproep van het Bureau verspreid konden worden. 
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In plaats van te stemmen konden de Forumleden tijdens het plenum rond de adviezen nog 

bedenkingen formuleren.  

 

Zie bijlage 4 

 

7. Pastorale info 
 

Saskia van den Kieboom (gecoöpteerd Forum) 

‘24 uur voor de Heer’. Vorig jaar voor het eerst georganiseerd na een oproep van paus 

Franciscus in het Jubeljaar van Barmhartigheid. Nu heeft hij in zijn brief ‘Misericordia et 

misera’ opnieuw opgeroepen om ‘24 uur voor de Heer’ te organiseren. Mensen, jong en oud 

komen samen om 24 uur te bidden en te zingen. Het gaat in Antwerpen door op 10 en 11 maart 

in de Kapucijnenkerk aan de Ossenmarkt.  

 

Leen Vermeire (KVLV) 

‘40 dagen geven’. Woensdag 1 maart start de vasten en ik ga elke dag proberen iets te geven. 

Vanuit de idee van de eerste Korinthiërsbrief , ‘al geef ik alles weg wat ik heb, maar als ik het 

niet met liefde doe, geef ik niets weg’, wil ik mensen oproepen om 40 dagen met liefde te geven 

of heel gewone dingen te doen.  

Cfr. kaartje met het logo met de uitnodiging om aan deze vastenactie mee te doen.  

 

Stijn Demaré (gecoöpteerd Forum) 

Franciscaanse gezinstocht. We gaan deze zomer met gezinnen naar Assisi, niet alleen voor een 

gezinsvakantie, maar voor een gezinsvriendelijke staptocht. Er zijn verschillende stapdagen 

waar de ouders een traject kunnen afleggen, waar we kinderanimatie voorzien voor de kinderen 

ter plaatse. We zoeken nog gezinnen om mee te gaan. Deze staptocht gaat door van 9 tot 21 

juli. 

In het najaar organiseren we samen met Tine Ruysschaert een woordvoorstelling rond Clara. 

Alle parochies die Tine Ruysschaert willen uitnodigen, kunnen ons contacteren. Flyers 

beschikbaar. 

 

Didier Vanderslycke (NRV – ORBIT vzw) voor Lieve Herijgers (NRV – Broederlijk Delen) 

Lieve Herijgers kon zelf niet naar het Forum komen omwille van de hectische weken 

veroorzaakt door de nieuw opgelegde besparingsronde van de overheid in de 

ontwikkelingssector waarbij o.a. Broederlijk Delen 17 % van het budget onmiddellijk moet 

besparen. 

Ze vraagt aandacht voor de vastencampagne van Broederlijk Delen: ‘Steun de boeren in 

Burkina Faso. Stort regen voor Burkina Faso’. 

Campagnekrant beschikbaar. 

 

Karel Malfliet (NRV – Ecokerk) 

De campagne van Ecokerk ‘Klimaatnetwerk.be. Elke groep een klimaatplan’. De idee is dat we 

met de kerkgemeenschap naar een klimaat-neutrale toekomst moeten en dat we daar moeten 

aan werken door als groep een eigen klimaatplan te maken en dat klimaatplan ook te delen met 

mekaar via de website www.klimaatnetwerk.be. We proberen regelmatig nieuwe verhalen te 

publiceren. 

Affiches beschikbaar. 

 

Giedoo De Reu (Bisdom Brugge) 

Vredeswake in Langemark. De eerste zondag van maart is het thema ‘Waardig werk’. Kaartjes 

beschikbaar. 

http://www.kvlv.be/Portals/27/documents/Nieuws/2017/40dagengeven_labels.pdf
http://www.klimaatnetwerk.be/
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De eerste week van maart is de week van de vrijwilligers waarin de vrijwilligers worden 

bedankt voor hun inzet. Wij willen jullie, vrijwilligers bedanken ook namens het IPB want we 

vinden dit heel belangrijk. Zonder vrijwilligers is er geen enkele parochie of school die echt 

kan draaien. 

 

Annelien Boone (IJD) 

Uitnodiging voor iedereen en in het bijzonder voor alle jongeren voor een Taizé-wake die plaats 

heeft tijdens het palmzondagweekend (8-9 april) in de basiliek van Koekelberg. Broeder Aloïs 

komt vanuit Taizé naar de wake zaterdagavond. Kardinaal De Kesel zal aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 3 juni 2017 

IC, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
 

 


