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Verslag Forum 3 maart 2018 
 

 

 

Aanwezig:  
 

– Kardinaal Jozef De Kesel, mgr. Luc Van Looy, mgr. Johan Bonny 

– Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie: mgr. Herman Cosijns 

– Voorzitter: Christa Damen 

– Geert Beheydt, Johan Bergé, Pierre Breyne, Filip Carpentier, Louisa Cloesen, Jonas 

Danckers, Heidi De Clercq, Tony De Jans, Hans Demoen, Giedoo De Reu, Catherine De 

Ryck, Chris De Saveur, Luc Devisscher, Carine D’hondt, Michel Franzen, Lieve Herijgers, 

Lisbet Lenaers, Steve Maertens, Elly Mattheus, Jeroen Moens, Marc Perseyn, Rachel 

Storms, Luc Van Bauwel, Jan Van Brugghe, Koen Van den Broeck, Emma van der Kaden, 

Didier Vanderslycke, Els Van Doren, Ilse Van Gorp, Niplu Van Meirhaeghe, Olga 

Vanoverschelde, Hilde Vantomme, Chris Velghe,  

– Waarnemend lid: Jelle H. Brouwer, Geert W. Lorein 

– Secretariaat: Carine Devogelaere, Nicole Vermeulen 

– Joris Polfliet(spreker), Roel De Doncker (getuigenis) 

– Uitgenodigden: Rob Allaert, Chris Coppens, Peter De Graeve, André De Haes, Guy De 

Keersmaecker, Gaston Eysermans, Jan Hermans, Maria Lorent, Els Schiltz 

 

 

 

Verontschuldigd:  
 

– Mgr. Lode Aerts, mgr. Patrick Hoogmartens 

– Werkgroep ‘Christelijke uitvaarten’: Annie Walscharts (buiten het Forum) 

– Vera Abdelmassih-Dewals, Annelien Boone, Josian Caproens, Stephan Claes, Bruno 

Craps, Jos Daems, Tine De Leeuw, Peter De Mey, Jan Denil, Griet Desmet, Jan Dumon, 

Werner Fierens, Monique Foket, Filip Hacour, Lut Hannosset, Jos Janssen, Geert Janssens, 

Thomas Knieps, Geert Lesage, Hilde Pex, Jacky Philips, Johan Roose, Saskia van den 

Kieboom, Sabine Van Huffel, Emmanuel Van Lierde, Jos Van Rompay, Marie-Christine 

Verschoore, Kristien Vrancken, Raf Wollaert 
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1. Verwelkoming en bezinning 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 2 december 2017 

Bemerking van mgr. Bonny over een uitdrukking die hij op het Forum van 2 december 2017 over de 

jongerensynode had gebruikt en die door de jongeren verkeerd begrepen werd. Mgr. Bonny heeft daarop 

een delegatie van jeugdbewegingen ontvangen en het misverstand rechtgezet. 

 

b. Verslagen van het Bureau van november, december 2017 en januari 2018 

Toelichting van een Forumlid omtrent een punt onder het thema ‘Actualiteit’ van het bureauverslag van 

19 januari i.v.m. het vreemdelingenbeleid en de regularisatie. 

 

Inleiding op het thema van het Forum 

Het aantal kerkelijke uitvaarten neemt in een snel tempo af. Dit heeft o.a. te maken met een daling van 

het aantal kerkgangers. Maar er zijn ook andere factoren die nabestaanden aanzetten om voor een andere 

plaats te kiezen. Steeds meer uitvaartverzorgers hebben een eigen aula of zaal waar rituelen op maat 

mogelijk zijn. Wie kiest voor crematie, opteert soms voor een korte plechtigheid in het crematorium.  

Het IPB hield daarom een Forum over christelijke uitvaarten om de eigenheid en kracht van een 

kerkelijke uitvaart zichtbaar te maken en aandacht te vragen voor de knelpunten die vaak veroorzaakt 

worden door gebrek aan informatie of communicatie tussen de verschillende betrokkenen.  

 

Aan het begin van het Forum kregen de Forumleden de mogelijkheid om via een invulblaadje hun ‘ideale 

uitvaart’ aan te duiden. 

 

3. Als christenen afscheid vieren 
Inleiding over de betekenis van een christelijke uitvaart en de band tussen liturgie en 

pastoraal door Joris Polfliet, algemeen secretaris ICL 
 
Zie bijlage 1 

 

4. Een getuigenis uit het veld 
Door Roel De Doncker, uitvaartvoorganger 
 
Zie bijlage 2 

 

5. Groepsgesprekken en plenum - Vragen aan de inleider 
In kleine groepen dachten de Forumleden na over de kansen en mogelijkheden van een kerkelijke 

uitvaart en over de knelpunten en vragen die zich in de lokale gemeenschap stellen. Sterke kanten en 

verbeterpunten werden met post-its op een bord zichtbaar gemaakt op een tijdslijn die begon van voor 

het overlijden, over de uitvaart tot aan de nazorg.  

 
Zie bijlage 3 

 

6. Pastorale info 
 
Het IPB wil het politieke luik meenemen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen en vroeg Lieve Herijgers 

om het politieke deel van de campagne van Broederlijk Delen in dat kader toe te lichten. 

Lieve Herijgers (NRV – Broederlijk Delen) 

De nieuwe campagne van Broederlijk Delen ‘Help honger de wereld uit!’ ‘Steun boerenfamilies in 

Oeganda’ gaat over hongerbestrijding op lange termijn. Broederlijk Delen focust dit jaar op Oeganda, 

een land dat alles heeft om zijn bevolking te voeden, maar enorm te lijden heeft onder de gevolgen van 
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de klimaatsverandering, waar het beleid gericht is op export en de boeren bijna geen geld krijgen voor 

wat ze verbouwen. Broederlijk Delen en haar partners willen hier iets aan doen: door de weerbaarheid 

van het landbouwsysteem te verhogen, door kennisoverdracht en politiek werk. Politiek werk is cruciaal 

omdat men daarmee de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid de wereld kan uithelpen. 

Broederlijk Delen heeft echter ook hier een draagvlak nodig, mensen die mee ondersteunen. Daarom 

een oproep om een petitie voor een eerlijk en rechtvaardig voedsel- en landbouwsysteem te 

ondertekenen - www.watishonger.be. Op 28 mei met Wereld Honger Dag gaat Broederlijk Delen naar 

onze politici, die op dat moment op Europees niveau onderhandelingen starten voor een ander 

landbouwsysteem, om met deze petitie aan Vlaamse, Belgische en Europese politici te vragen om 

wereldwijd een ander landbouw- en voedselsysteem op de politieke agenda te zetten. 

 

Didier Vanderslycke (NRV - ORBIT) 

Aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 

ORBIT voert campagne om de politieke agenda in de gemeenten te verrijken met nieuwe aanbevelingen 

rond migratie- en integratiebeleid. Bij de politieke partijen op lokaal niveau is er meer dan ooit vraag 

naar goede voorbeelden rond dit onderwerp omdat door lokale opvanginitiatieven, door de nieuwe 

migratie de gemeenten verkleuren. Wat doet men met de woningnood, wat doet men met de 

onderwijsinstellingen in de gemeente, wat met het jeugdwerk enz.? Dat kan met de tien aanbevelingen 

die ORBIT verzamelde en/of door de oprichting van een ‘Lokale Migratiecoalitie’ die kandidaten voor 

de gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe gemeentebestuur goede ideeën aanreiken.  

De aanbevelingen zijn gratis te verkrijgen en ook downloadbaar van de website www.orbitvzw.be  

 

De campagne ‘Ik stem ook’ wil zoveel mogelijk niet-Belgen die uit de EU komen evenals diegenen die 

niet uit de EU komen (5 jaar legaal in ons land verblijven en gedomicilieerd zijn in een gemeente) 

oproepen om zich op tijd te registreren en te gaan stemmen. Zie website www.ikstemook.be  

 

Catherine De Ryck (Missio) 

Tijdens de nieuwe oktobercampagne wil Missio nadenken over de wisselwerking tussen generaties op 

vlak van geloven. Hoe werken ‘jongeren’ en ‘ouderen’ samen? Waar liggen de moeilijkheden? Waar de 

kansen?  

Daarom lanceert Missio een online enquête op http://goo.gl/vTDd1e om de verschillende generaties te 

leren kennen en stelt Missio een panel samen met deelnemers enerzijds tussen 16 en 24 jaar oud en 

anderzijds ouder dan 40. De eerste samenkomst met het panel is voorzien in maart. Inschrijven voor het 

panel kan met een e-mail naar pub@missio.be . 
 

Te vermelden 

- Week van de vrijwilliger: van 3 maart tot 11 maart. 

- Vredeswake ‘Ja aan Politiek die Investeert in Vrede’, 4 maart, Sint-Pauluskerk Langemark. 

- Op 24 maart gaat De Passie door in Lier. 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 9 juni 2018 

IC, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
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