
 

1 
 

Interdiocesaan Pastoraal Beraad 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02/507 05 87 – ipb@interdio.be – www.ipbsite.be 

Rek. BE94 7845 8328 8914 

 
 
 
 

 
 

 

Verslag Forum 14 oktober 2017 
 

 
 

Aanwezig:  
 
– Kardinaal Jozef De Kesel, mgr. Luc Van Looy,  
– Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie: mgr. Herman Cosijns   
– Voorzitter: Christa Damen 
– Geert Beheydt, Bart Benats, Johan Bergé, Pierre Breyne, Stephan Claes, Louisa Cloesen, 

Jos Daems, Frans Damen, Heidi De Clercq, Tony De Jans, Hans Demoen, Jan Denil, 
Giedoo De Reu, Griet Desmet, Luc Devisscher, Anne Dewulf, Werner Fierens, Michel 
Franzen, Lieve Herijgers, Geert Lesage, Steve Maertens, Marc Michiels, Wim Nijs, Marc 
Perseyn, Hilde Pex, Jacky Philips, Johan Roose, Pieter Vandecasteele, Koen Van den 
Broeck, Emma van der Kaden, Didier Vanderslycke, Els Van Doren, Ilse Van Gorp, Sabine 
Van Huffel, Emmanuel Van Lierde, Niplu Van Meirhaeghe, Olga Vanoverschelde, Jos Van 
Rompay, Chris Velghe, Lutgart Verhelst 

– Waarnemend lid: Jelle H. Brouwer, Geert W. Lorein 
– Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen 
– Emmanuel Gerard, Frans Schoovaerts (sprekers) 
– Uitgenodigde: Jozef Van Glabbeek 
 
 
 

Verontschuldigd:  
 
– Mgr. Lode Aerts, mgr. Johan Bonny, mgr. Patrick Hoogmartens 
– Imke Bavay, Annelien Boone, Bram Canniere, Josian Caproens, Filip Carpentier, 

Lutgardis Craeynest, Jonas Danckers, Tine De Leeuw, Paul Delva, Peter De Mey, 
Catherine De Ryck, Carine D’hondt, Monique Foket, Filip Hacour, Lut Hannosset, Thomas 
Knieps, Jan Lembrechts, Lisbet Lenaers, Elly Mattheus, Wouter Rogiers, Rachel Storms, 
Koen Timmermans,  Luc Van Bauwel, Jan Van Brugghe, Stijn Van den Bossche, Saskia 
van den Kieboom, Jan Vannoppen-Gielens, Leen Vannoppen-Gielens, Baudouin Van 
Overstraeten, Leen Vermeire, Marie-Christine Verschoore, Raf Wollaert 

IPB 2017/57 
Forum/656 
24.11.2017 



 

2 
 

1. Verwelkoming  
Bezinning (in kader van de 11.11.11. campagne voor een rechtvaardig migratiebeleid) 

 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 3 juni 2017 
Het verslag werd goedgekeurd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van mei en juni 2017 
Er waren geen vragen of opmerkingen. 
 
Hoe omgaan met polarisatie en populisme, met de verruwing van het publieke discours? 
Kunnen we nog spreken van een gemeenschappelijk belang in onze diverse samenleving? Wat 
betekent democratie vandaag? Welke waarden zijn het meest in het gedrang en hoe daar als 
gewone burger of als christelijke organisatie op reageren? 
Het IPB wilde samen met de Forumleden nadenken over deze thema’s om als gelovigen beter 
de verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving. 
 

3. Politiek bewustzijn in tijden van populisme 
Vragen aan de inleider 

Inleiding door professor Emmanuel Gerard, historicus en hoogleraar emeritus aan 
de Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven 

 
Inleiding: zie bijlage 1 

Vragen: zie bijlage 2 
 

4. Voorstelling Politiek Manifest 
Door Frans Schoovaerts, vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen 
 
Zie bijlage 3 
 

5. Gespreksgroepen 
De Forumleden gingen met elkaar in gesprek om hun inzichten te delen en te verdiepen en om 
inspiratie op te doen voor hun maatschappelijk engagement als individu en als organisatie. 
 
Zie bijlage 4 
 

6. Beleidsplan IPB-Bureau 2017-2020 
 
Aan de hand van de IPB-doelstellingen 2017-2020 stelde voorzitter Christa Damen het 
beleidsplan van het IPB-Bureau 2017-2020 voor. 
In de lijst van doelstellingen die in het Reglement Inwendige Orde zijn opgenomen, werden 
enkele bijzondere aandachtspunten en prioriteiten door het Bureau vastgelegd. 
 
Bij de operationele doelstelling 1: Een platform zijn voor dialoog voor de Kerk in Vlaanderen. 
Punt 1.1.: Aan de leden wordt gevraagd om geïnteresseerden uit te nodigen voor de 
Forumbijeenkomsten van het IPB. 
Punt 1.2.: Communicatie tussen de verschillende diocesane inspraak- en overlegorganen voor 
leken mogelijk maken zoals de Diocesane Pastorale Raden waar die bestaan.  
Het is belangrijk dat er in elk bisdom overlegorganen zijn waar leken bij betrokken zijn. Dat is 
zeker iets dat de komende jaren verder zal worden opgevolgd. 
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Punt 1.3.: Overleg met de Vlaamse bisschoppen onderhouden. Op 25 oktober hebben Christa 
Damen, Hans Demoen en Carine Devogelaere een overleg met de Vlaamse bisschoppen. 
 
Bij de operationele doelstelling 2: Antenne en zender zijn voor kerkelijke en maatschappelijke 
thema’s. 
Punt 2.2.: Ad hoc werkgroepen. Het is belangrijk dat de Forumleden betrokken zijn bij de 
voorbereidingen van de Fora. Af en toe worden daarvoor werkgroepen opgericht. Het IPB wil 
nu opnieuw een ad hoc werkgroep starten om het Forum van 3 maart over christelijke uitvaarten 
voor te bereiden. Wie daaraan wil meewerken, kan zijn naam opgeven en krijgt later een 
uitnodiging voor de werkgroep.  
 
Bij de operationele doelstelling 3: Netwerk zijn en aan netwerking doen. 
Dit wordt ook steeds opgenomen. 
 
Bij de operationele doelstelling 4: Een kwaliteitsvolle organisatie zijn. 
Punt 4.2.: Zorg dragen voor een gezonde financiële situatie. Dit is een van de belangrijke 
werkpunten de komende jaren. Het is een uitdaging om het IPB financieel gezond te houden en 
de nodige financiën te vinden om de huidige werking te behouden. 
 

7. Pastorale info 
 
Luc Devisscher (VBS) 
Project ‘Marcus, helemaal en luidop’. 
Oproep om naar aanleiding van de Dag van het Woord op de eerste zondag van de Advent in 
het komende kerkelijk jaar op zoveel mogelijk plaatsen het evangelie van Marcus helemaal en 
luidop voor te lezen. Een mini-bijbelronde. Op de Dag van het Woord wordt in de 
Hanswijkbasiliek te Mechelen de aftrap gegeven. 
Het is meer dan een event. Het is de bedoeling om blijvende aandacht bij te brengen voor het 
Woord en het evangelie van Marcus leent zich daar uitstekend toe. 
 
Emma van der Kaden (Bisdom Antwerpen) 
Benefietconcert van de Hoop op 26 december in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. 
Het concert wordt georganiseerd ter ondersteuning van Sant’Egidio voor hun initiatief van de 
Humanitaire Corridors en voor de opvang van de oorlogsvluchtelingen uit Syrië en Irak door 
de Loodsen in Antwerpen. 
De vluchtelingen die voor deze Humanitaire Corridors in aanmerking komen, worden 
geselecteerd op basis van hun kwetsbaarheid: weduwen, wezen, oudere personen of personen 
met een beperking, alleenstaande vrouwen met kinderen. Ze krijgen een humanitair visum. De 
vluchtelingen komen niet in asielcentra terecht, maar worden opgevangen in levende 
gemeenschappen waar ze begeleid worden bij het vinden van een woning en eventueel werk of 
andere integratieprojecten. 
 
Hilde Pex (IDGP) 
2 nieuwe publicaties van IDGP. 
- Boek ‘Alle tijd van de wereld. Als gezin omgaan met tijd’. 

Het uitgangspunt is de tijdsbeleving in het gezin. Het scheppingsverhaal met de zeven 
dagen wordt als tijdskader genomen om in te gaan op thema’s die gezinnen bezighoudt. 
Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken 
naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, 
tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen, tijdsbeleving nu en in de Bijbel. 
Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. 
Daarna volgt een korte, uit het leven gegrepen getuigenis. Er zijn ook werkvormen om 
verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan. 
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- Boek ‘Godly Play Verhalenboek 1’ 
Het is een manier om Bijbelverhalen te vertellen. Het wordt veel gebruikt voor kinderen, 
maar het kan ook voor volwassenen. 

 
Johan Bergé (Bezield Verband) 
Reflectiedag van Bezield Verband op zondag 3 december in Gent met als thema ‘Voorgangers 
m/v in de Kerk’. 
 
Didier Vanderslycke (NRV-ORBIT) 
- Amos, oecumenisch netwerk christenen & migratie van ORBIT vzw organiseert een 

Nationale Netwerkdag ‘Kies voor een gemeente met ambitie. Start een lokale 
migratiecoalitie!’, 21 oktober 2017 te Brussel. 
Een ‘lokale migratiecoalitie’ is een initiatief waarin burgers, lokale groepen en 
verenigingen samen het lokale migratie- en integratiebeleid onder de loep nemen en 
aanbevelingen doen aan de nieuw te vormen lokale besturen. 

- Oproep om niet-Belgen die op gemeentelijk vlak stemrecht hebben te sensibiliseren om 
zich te laten registreren en effectief mee te doen aan de gemeenteverkiezingen van 14 
oktober 2018 (www.ikstemook.be). 

- Nieuwe wooncrisis voor erkende vluchtelingen in kader van de gezinshereniging. ‘Woning 
gezocht, buren gevonden’ lanceert nieuwe oproep en zoekt nieuwe buren. 

 
Pieter Vandecasteele (NRV) 
Proficiat aan de (eerste) Bisschoppenconferentie ter wereld die een verklaring heeft 
ondertekend om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen. 
 
Christa Damen (voorzitter IPB) 
Op 11 november organiseert KERK&leven op de Boekenbeurs een debat tussen haar en mgr. 
Van Looy over de vrouw in de Kerk. 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 2 december 2017 

IC, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
 

 

http://www.ikstemook.be/

