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1. Verwelkoming en bezinning  
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 1 december 2018 
Het verslag werd goedgekeurd. 
 
b. Verslagen van het Bureau van november, december 2018 en januari 2019 
Er waren geen vragen of opmerkingen. 
 

3. De Kerk over economische en financiële vraagstukken 
Inleiding door prof. Johan Verstraeten, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen 
KU Leuven 
 
Het thema van dit Forum was ‘Ethisch omgaan met geld’. Vorig jaar publiceerde de 
Congregatie voor de Geloofsleer in Rome het document 'Overwegingen voor een ethische 
onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem' (Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones. Professor Johan Verstraeten stelde dit document voor en situeerde het in de bredere 
context van de sociale leer van de Kerk. 
Zie bijlage 1 
 

4. Christen zijn in het huidige economische en financiële systeem 
Inbreng door Geert Janssens, hoofdeconoom ETION 
 
Geert Janssens lichtte toe welke maatregelen genomen werden na de bankencrisis van 2008 en 
wat (nog) niet gebeurde. Hij ging ook in op de psychologische aspecten in onze omgang met 
geld. 
Zie bijlage 2 
 

5. Groepsgesprekken 
 
Na de pauze gingen de Forumleden in gesprek over wat ze gehoord hadden, om dit aan de hand 
van enkele vragen, aan de praktijk te toetsen. Wat is de concrete motor van ons gedrag? Hoe 
kunnen we vanuit onze levensovertuiging en ons geloof de stem van ons innerlijk kompas 
versterken om er consequent naar te handelen? Wat helpt ons om individueel en als organisatie 
of groep ethisch verantwoorde keuzes te maken? 
Zie bijlage 3 
 

6. Reactie van en vragen aan de sprekers 
Zie bijlage 3 - Groepsgesprekken 
 

7. Pastorale info 
 

Didier Vanderslycke (NRV – ORBIT) 

− Fototentoonstelling ‘Staan de Antwerpse kerken leeg?’ Een tentoonstelling die laat zien 
hoe de Antwerpse kerken vandaag gebruikt worden voor talrijke en kleurrijke vieringen 
van vele christelijke geloofsgemeenschappen. Deze tentoonstelling loopt van 18 maart tot 
10 mei 2019 in Thomas More, Campus National, Kronenbrugstraat 62 te Antwerpen. 
 
 

− Aanbeveling van 2 boeken: 
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‘Sociaal Schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap’. Het bundelt de 
inzet van mensen van onderuit, van burgerinitiatieven. Het gaat over niet-gesubsidieerde 
initiatieven die de maatschappelijke inzet op zich nemen die vaak niet gebeurt door 
gesubsidieerde instellingen en organisaties. 
Boek van Naima Charkaoui, kinderrechtencommissaris ad interim ‘Racisme. Over wonden 
en veerkracht.’. Zij is vanuit de slachtofferpositie over racisme gaan nadenken, ook vanuit 
haar opdracht als moeder tegenover haar kinderen die thuiskomen met verhalen van 
kwetsend racisme. Het is een pleidooi voor meer zorg voor slachtoffers van racisme, voor 
ondersteuning om als slachtoffer om te gaan met racisme met een focus op veerkracht, 
weerbaarheid en hoop.  

− Brochure met 19 aanbevelingen voor de parlementsverkiezingen 2019. Ivm. de heisa rond 
de humanitaire visa en het blokkeren van de uitreiking ervan door de regering, kan men in 
de brochure bij een van de aanbevelingen lezen over de opinie en de aanpak van ORBIT 
hierover, want ORBIT vindt dat humanitaire visa moeten blijven. 

− Op 27 maart organiseert ORBIT in Gent een debat ‘Naar een zin-vol beleid en bestuur’. 
Hoe kan de overheid de interlevensbeschouwelijke ontmoeting bevorderen en versterken? 

 
Tony De Jans (Beweging.net/Caritas Vlaanderen) 

− Voordracht ‘Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie’ door Yvonne 
Zonderop, op dinsdag 26 maart in Aeropolis I, de gebouwen van Beweging.net nationaal. 
De voordracht gaat over zingeving, christelijke erfenis, over waarden, over al dan niet 
christelijke bronnen daaraan verbonden. 

 
Lieve Herijgers (NRV – Broederlijk Delen) 

− Start van de vastencampagne van Broederlijk Delen. Dit jaar stelt Broederlijk Delen een 
partnerorganisatie en gemeenschappen uit Guatemala in de kijker. Guatemala is een heel 
vruchtbaar land, maar bijna de helft van de bevolking wordt uitgebuit. 

− Op initiatief van Welzijnschakels gaan Welzijnszorg, Broederlijk Delen, samen met Youth 
for Climate verder zoeken hoe het ecologische en sociale verhaal kan gekoppeld worden. 
 

Lut Hannosset (Samen in Vreugde) 

− Voorstelling van ‘Samen in Vreugde, Christenen in weer en wind’, een katholieke 
beweging ontstaan vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Om de leden te vormen is er 1 keer 
per maand een samenkomst. Naar buiten toe heeft de beweging een aantal projecten bv. 
‘Tralies uit de weg’ waarbij men met gevangenen gaat praten, 2 maal per jaar is er 
‘Thuisfront’ met speciale aandacht voor de bezoekers van mensen in gevangenis. Er zijn 
activiteiten voor jongeren o.a. kinderweekends en vakantiedagen in Grand-Halleux. 
https://www.kerknet.be/organisatie/samen-vreugde  

 
Stijn Demaré (Gecoöpteerd Forum) 

− Mededeling over TAU-reizen, o.a. de gezinsvakantie. De reis met gezinnen gaat deze 
zomer naar Assisi. 
Flyers beschikbaar. 

− De viering 800 jaar Franciscus en de sultan. In 1219 tijdens de kruistochten vond in Egypte 
een heel bijzondere, interreligieuze ontmoeting plaats tussen Franciscus van Assisi en sultan Al-
Kamil. TAU probeert het hele jaar deze ontmoeting vorm te geven. Activiteiten zijn te vinden op 
de website http://www.franciscaansleven.be/franciscus-en-de-sultan.html  

 
 
 
Hans Mannaerts (VUHP) 

https://www.kerknet.be/organisatie/samen-vreugde
http://www.franciscaansleven.be/franciscus-en-de-sultan.html
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− Artefact, kunstenfestival van ’t Stuk (Leuven) dat dit jaar over migratie handelt, nog tot 10 
maart. 

− Disability filmfestival, dat op Artefact volgt van 11 tot 15 maart in Leuven. 

− De Kosmoi-lezing over vergeving door prof. Lauren Toussaint op 27 maart in de 
Romerozaal van het gebouw COVE in de theologiefaculteit in Leuven.  
 

Carine Devogelaere (coördinator IPB) 

− Campagne ‘Lijst 23’ van Hart boven Hard en Tam Tam. 
Oproep om online via een stemformulier van de campagne keuzes te maken uit 23 ideeën 
om zo te laten horen wat in Vlaanderen leeft en belangrijk is voor de kiezers. Het zijn 
beleidsvoorstellen, die aansluiten op artikel 23 van de Belgische grondwet dat voorziet dat 
iedereen het recht heeft op een menswaardig leven. De campagne wil de kandidaten voor 
de verkiezingen aan die opdracht herinneren.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 25 mei 2019 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 
 

 


