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1. Verwelkoming en ‘kijkmoment’ aan de hand van kunstwerken  
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 6 oktober 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd. Een Forumlid spreekt zijn waardering uit voor het Forum van 6 oktober 
over omgaan met psychische kwetsbaarheid en is dankbaar voor de adviezen die achteraf door het IPB-
Bureau werden geformuleerd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van september en oktober 2018 
Reactie van een Forumlid i.v.m. het bureauverslag van september, bij de actualiteitenronde: over de 
commotie rond de tweede lezing uit de Efeziërsbrief op de TV-mis vanuit Grimbergen en de VRT die 
daar zeer respectvol is mee omgegaan. Het Forumlid vraagt zich af of dit de afronding is van wat daar 
gebeurd is? Heeft dit niet te maken met de wijze waarop wij vanuit de katholieke Kerk met 
vieringvoorbereidingen omgaan? Vieringen op de zondag bereiken een groot deel van de 
kerkgemeenschap en moeten een moment zijn waarop we onze uitstraling zo sterk mogelijk maken. Dat 
betekent niet alleen dat we kijken naar welke teksten er zijn maar dat we op dat moment ook tonen wat 
er in de viering aan Bijbelse inhoud aanwezig is, aan liturgische inhoud en aan kwaliteitsmomenten. 
Volgens het Forumlid laten we hier een kans liggen. Het kan een gedeelde zorg zijn waar we samen 
voor verantwoordelijk zijn. 
 
 

3. Kunst in de kerk: een pastorale kans 
Het thema van dit Forum is ‘Kunst in de kerk’. Er is heel wat kunst te vinden in de kerkgebouwen. Er 
zijn aanvragen om kunst in de kerken te brengen via tentoonstellingen, concerten enz. Omdat kunst een 
belangrijke ondersteuning kan zijn voor geloof en geloofsverkondiging wil het IPB vandaag kijken wat 
de mogelijkheden en kansen zijn. 
Kunst kan tot verstilling brengen en levensvragen aanboren. Ze roept het transcendente op en nodigt uit 
tot verdieping. Voor gelovigen kan het één van de manieren zijn waarop de verborgen God zich laat 
kennen. Dat geldt niet enkel voor Bijbelse kunst maar ook voor kunst die op het eerste zicht ver 
verwijderd lijkt van het evangelie. 

 
Inleiding door Mark Delrue, priester bisdom Brugge en kunstkenner 
 
Zie bijlage 1 
 

4. Groepsgesprekken in 3 thematische groepen 
Een eerste groep gaat in gesprek over het ontsluiten van het religieus erfgoed en de kunst die in het 
kerkgebouw aanwezig zijn. Een tweede groep focust op het binnenbrengen van moderne kunst in de 
kerk en de uitdagingen hieraan verbonden. De derde groep reflecteert over de valorisatie van de kerk 
door middel van concerten, performances en andere culturele activiteiten.  
 
Zie bijlage 2 
 

5. Pastorale info 
 
Lieve Herijgers (NRV – Broederlijk Delen) 
Start campagne Welzijnszorg. 
Op het eerste weekend van de Advent start traditioneel de campagne van Welzijnszorg. Dit jaar loopt 
die campagne onder de slogan ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’. 500 000 kinderen groeien op in 
armoede en hebben ongelijke onderwijskansen. Welzijnszorg doet een oproep om mee achter deze 
campagne te staan om alle kinderen recht te geven op gelijke onderwijskansen. Onderwijs alleen zal de 
armoede niet uitsluiten, maar is wel een belangrijke hefboom. Talent mag niet verloren gaan. We moeten 
de toekomst van de samenleving ondersteunen door te zorgen dat deze kinderen toch gelijk onderwijs 
kunnen krijgen. 
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Welzijnszorg doet dat op een creatieve manier. Er zijn allerlei acties, maar Welzijnszorg wil ook een 
aantal eisen aan de politici voorleggen. Op de website van Welzijnszorg vindt men een ‘onderwijs over 
en weer-leerboekje’ waarin mensen hun wensen kunnen noteren. De politieke eisen gaan over betaalbaar 
onderwijs voor iedereen, de open schoolpoort en het investeren in leerkrachten. 
Welzijnszorg rekent op uw warme steun. Breng het aan bod in de parochie, in de parochieploeg, in de 
liturgie. De derde zondag van de Advent is traditioneel collectezondag. De collectes, de opbrengsten, 
de giften die binnenkomen, dienen om meer dan 100 projecten in Vlaanderen die werken rond armoede-
uitsluiting te ondersteunen. 
www.samentegenarmoede.be  
 
Tony De Jans (Beweging.net/Caritas Vlaanderen) 
De krant MagaZijn. 
Het is een samenwerking van MagaZijn en Beweging.net. Beweging.net organiseert ieder jaar twee 
zingevingsdagen. Omdat het dit jaar de 70ste verjaardag is van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens hebben we gewerkt rond mensenrechten. MagaZijn is een website rond zingeving van 
Johan Van der Vloet en Ilse Cornu. Maar soms hebben mensen buiten de website graag iets in de hand. 
Vandaar deze krant die het eerste nummer is van een krantenreeks die zal gemaakt worden. 
 
Mgr. Johan Bonny 
Zaligverklaring van Witte Pater Charles Deckers. 
Op 8 december zal in het Algerijnse Oran de zaligverklaring doorgaan van de martelaren van Algerije. 
Hiertoe behoren ook 4 Witte Paters die zijn vermoord. Een van die vier is de Vlaming pater Charles 
Deckers van Antwerpen. Hij heeft het grootste deel van zijn leven in Algerije gewerkt. In de jaren dat 
hij uit Algerije is gezet, heeft hij El Kalima helpen opstarten, een ontmoetingscentrum tussen christenen 
en moslims. Na een aantal jaren is hij naar Algerije teruggekeerd. 
Ter gelegenheid van de zaligverklaring van deze martelaren heeft de uitgeverij Halewijn een boek 
uitgebracht met de biografieën van deze 4 Witte Paters, met een hoofdstuk over Charles Deckers ‘Trouw 
aan Algerije tot in de dood. Het ontroerende levensverhaal van vier Witte Paters, vermoord in Noord-Afrika’. 
 
Mgr. Johan Bonny zal in Algerije aanwezig zijn en gaat mee voor in de plechtigheid van de 
zaligverklaring. Hij zal berichten en foto’s van het gebeuren naar hier doorsturen.  
Er is ook een website www.charlesdeckers.be gemaakt door de familie van Charles Deckers. 
 
 
Na de lunch bood PARCUM de deelnemers een gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Religie-Helend-
Verdelend’ aan. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
Volgende Forumbijeenkomst 
op zaterdag 2 maart 2019 
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