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1. Verwelkoming en bezinning 
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 3 maart 2018 

Het verslag werd goedgekeurd. 

 

b. Verslagen van het Bureau van februari, maart en april 2018 

Er waren geen vragen of opmerkingen. 

 

Inleiding op het thema van het Forum 

De relevantie van pastores die tijd hebben voor de levensvragen van mensen staat in onze 

samenleving onder druk. Overheden en directies vragen zich af of een pastorale aanwezigheid 

een verschil maakt en of ze daar (nog langer) moeten in investeren. 

Professor Anne Vandenhoeck toont hoe zinvol pastoraal in de zorgsector is en wat de troeven 

en de knelpunten zijn. 

 

3. De zin en onzin in en van het zorgpastoraat… Enkele reflecties. Vragen 

aan de spreker 

Inleiding door prof. Anne Vandenhoeck, docente Faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen KU Leuven en verantwoordelijk voor het Academisch 

Centrum voor Praktische Theologie 
 

Zie bijlage 1 

 

4. Gesprekken in 4 thematische groepen 
Het gesprek werd in de thematische groepen verdergezet. Eerst kwamen de getuigen aan het 

woord, daarna gingen de Forumleden met elkaar in gesprek. 

 

5. Echo uit elke groep 
 

Zie bijlage 2 

 

6. Pastorale info 
 
Anaïs Fayt (IJD) namens Annelien Boone over het slotdocument van de presynode over de jongeren. 

Annelien Boone was zelf aanwezig op de presynode en heeft er namens Europa gesproken. 

Het was een zeer positief, hoopvol en uniek gebeuren. 300 jongeren uit heel de wereld waren 

uitgenodigd om stil te staan bij de wereld van de jongeren vandaag en wat zij verwachten van de Kerk, 

hoe de band met de Kerk is en hoe zij dat verder willen uitbouwen. 15 000 jongeren waren heel de week 
lang via sociale media betrokken in dit proces. De eerste dag was er live de openingsceremonie waarop 

Annelien gesproken heeft. Maar in de loop van de dagen was er via een blog en via andere sociale media 

continue een betrokkenheid van jongeren. Annelien heeft bv. de vraag gesteld: Wie is Jezus voor 

jongeren? En een van de hoofdstukken in het document besteedt aandacht aan ‘Jonge mensen en Jezus’. 

De paus heeft de eerste dag uitgebreid de tijd genomen om bij de jongeren te zijn via het 

openingsgebeuren. 

In de Lineamenta was er duidelijk een oproep om niet enkel over jongeren te spreken, maar vooral met 

jongeren. Dit is ook omgezet in daden, niet enkel met de enquête, maar ook effectief met heel het 

gebeuren. Een week lang, hebben 300 jongeren in Rome uit heel de wereld, in 20 taalgroepen 

samengewerkt. 
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Annelien was zeer hoopvol omdat er, de verscheidenheid binnen de Kerk en de verschillende meningen 

kennende, een document uit voortgekomen is dat zeer breed gedragen is. De jongeren zijn erin geslaagd 

om in een week dit slotdocument te schrijven. Het is een zeer mooi document dat naar het Nederlands 

wordt vertaald. 

Het document geeft goed aan wat jongeren verwachten van de Kerk. Vaak denkt men in België dat 

jongeren niets verwachten van de Kerk. Maar eigenlijk verwachten zij wel veel. Dat kan men in het 

document terugvinden. 

De hoop, na die week, is dat het document gebruikt zal worden als instrument tijdens de synode in 

oktober. In het slotdocument staat bv. een verwijzing naar de technologie, dat men hoopt dat de Kerk 

zich meer verdiept in technologie om een wijs en juist gebruik ervan te kunnen aangeven. Daarbij zou 

de Kerk technologie, meer bepaald het internet, moeten zien als een vruchtbare plaats om jongeren te 

bereiken. Het slotdocument dateert van maart. De gebedsvideo van de paus deze maand gaat over 

internet als geschenk van God. Dit is al een teken dat met dit document effectief iets gaat gebeuren. 

In oktober gaat mgr. Kockerols namens België naar de jongerensynode. Vanuit jongerenpastoraal gaan 

wij ervoor zorgen dat jongeren in Vlaanderen mgr. Kockerols nu al leren kennen. Dat zij het gevoel 

hebben dat hij namens hen naar de jongerensynode gaat. 

Mijn oproep en de oproep van Annelien is om in oktober met z’n allen ruchtbaarheid te geven aan de 

synode, dat de Kerk met jongeren bezig is. 

Daarbij kunnen we eindigen met de woorden uit een boek van de paus: ‘God is jong, nu de Kerk nog’. 

 

Pieter Vandecasteele (NRV) 

Een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voorstelling van het instrument ‘REMI’.  

Twee Forumbijeenkomsten geleden hebben de Forumleden kennis gemaakt met het project van het 

vicariaat Vlaams-Brabant ‘Politiek gaat ons allen aan’, waarbij parochies en geloofsgemeenschappen 

opgeroepen worden om hun stem te laten horen in kader van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Welzijnszorg wil dit heel concreet doen door te focussen op een menswaardig inkomen voor iedereen. 

In art. 23 van de Belgische grondwet staat dat iedereen het recht heeft op een menswaardig leven. Wat 

dit betekent, wordt in de Grondwet opgesomd. Om menswaardig te kunnen leven is een voldoende 

inkomen nodig. Maar dat is blijkbaar niet zo evident. Tegenwoordig moet men de politici wijzen op die 

elementen uit de Grondwet. 

In 2017 publiceerde Welzijnszorg het dossier ‘1 op 7 haalt de meet niet: een leefbaar inkomen voor 

iedereen?’. 1.700.000 Belgen komen niet rond met hun inkomen. De persoonlijke situatie van elk van 

deze mensen is anders. Daarom is ook het budget dat elke persoon nodig heeft om een menswaardig 

bestaan te leven verschillend. 

Maar hoe komt men te weten welk budget iemand nodig heeft om menswaardig te leven? 

Daarvoor is het hulpmiddel REMI (REferentiebudget Menswaardig Inkomen) ontwikkeld. Het is een 

online applicatie die OCMW’s kunnen gebruiken om te bepalen welk budget mensen moeten krijgen. 

Men heeft een basisbudget dat het OCMW ter beschikking stelt, maar afhankelijk van de situatie heeft 

men meer nodig om een menswaardig leven te leiden. REMI is een instrument om die extra toekenning 

van budget te berekenen. 

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen kan men OCMW’s aanspreken en REMI aanbevelen. 

Er zijn reeds een aantal OCMW’s die dit gebruiken, maar het kost wel iets en is dus evidenter voor 

grotere OCMW’s dan voor kleinere OCMW’s. 

 

Welzijnszorg viert volgend jaar feest want het bestaat 50 jaar. Vanaf Pinksteren 2019 tot Pinksteren 
2020 is er een heel feestjaar, met een colloquium, met de prijs ‘Armoede Uitsluiten’ die voor de 20ste 

keer wordt uitgereikt, met een campagne die in het teken staat van het belang van solidariteit in de 

huidige samenleving. Er komt ook een brief van de Belgische bisschoppen over armoedebestrijding. 

 

Carine D’hondt (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

Samen met de Federatie voor Bezinnings- en Ontmoetingscentra start het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen met de opleiding voor bezinningsbegeleiders. Het is een opleiding die loopt over gans het 

schooljaar (van eind augustus 2018 tot maart 2019) en bestaat uit een weekeinde, vier avonden en een 

luister- en doestage om daarna nog een dag te reflecteren. De opleiding zal doorgaan in de abdij van 

Averbode. 

Meer info en inschrijving: www.klasbezinning.be of www.nascholing.be  

http://www.klasbezinning.be/
http://www.nascholing.be/
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Studiedag ‘Community Service Learning. Dienen, reflecteren, leren. Katholieke dialoogschool in 

verbinding met de samenleving’ op 19 september 2018 om de Service Learning in beeld te brengen en 

om ingang doen te vinden in het secundair onderwijs. Service Learning is het dienend aanwezig zijn van 

leerlingen in de samenleving. Op de studiedag, wordt niet alleen de theoretische inhoud toegelicht rond 

dienen, reflecteren en leren, maar werkt men ook vanuit enkele sterke praktijken in het onderwijs, 

werkveld en de solidariteitsinstellingen. 

Inschrijven kan via www.nascholing.be  

 

Griet Desmet (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

Het ‘Stilteproject’ is een initiatief van de werkgroep ‘Cultuur’ van de pastorale eenheid Sint-Franciscus 

Roeselare en loopt van 29 september tot 14 oktober. Via culturele activiteiten, op een eigentijdse manier 

wil men in dialoog gaan met de burgers van de stad, maar ook ver daarbuiten. Vanuit de christelijke 

traditie zijn stilte en verdieping iets om het mysterie van het leven beter te begrijpen.  

De voorstelling van het volledige programma gebeurt op de openingsavond, op 6 september in de St. 

Michielskerk te Roeselare, met muziek, dans en videokunst. 

Een digitale uitnodiging volgt. 

 

Christa Damen (voorzitter) 

Vermeldt een publicatie van Luc Devisscher: ‘Ten gronde. Het ABC van de evangelielezingen op zondag’. 

Uitgegeven door Halewijn. 

 

Hilde Pex (IDGP) 

Voorstelling van 2 publicaties van IDGP. 

‘Liefde & geloof verbinden. Op weg naar een kerkelijk huwelijk’ is een recente brochure van de Belgische 

bisschoppen over de nieuwe aanpak van de huwelijksvoorbereiding. Deze brochure is geschreven voor 

begeleiders in de huwelijksvoorbereiding en voorgangers in de vieringen. 

IDGP heeft een brochure voor de trouwkoppels zelf: ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn 

leven’. Inhoudelijk sluiten de twee brochures goed bij mekaar aan. De brochure voor de trouwkoppels vertrekt 

vanuit het verloop van de huwelijksviering en legt bij elk onderdeel de link naar het dagelijks leven en zo 

wordt liefde, leven, geloof verbonden. 

Te koop in de liturgische centra. 

 

Basisboek ‘Godly Play. Een gids voor de spirituele ontwikkeling van kinderen’. Een uitgebreide handleiding 

bij de verteltraining. Vanuit IDGP is ingezet om dit te vertalen om goede Godly Play te brengen, 

Bijbelverhalen bij kinderen en zo ook de geloofscommunicatie in gezinnen te ondersteunen. Het vervangt niet 

de verteltraining maar is een mooi naslagwerk. Uitgegeven door Averbode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 6 oktober 2018 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen  
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