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1. Verwelkoming en bezinning  
 

2. Verslagen 
 

a. Verslag van het Forum van 25 mei 2019 

Het verslag werd goedgekeurd. 
 

b. Verslagen van het Bureau van april en juni 2019 

Er waren geen vragen of opmerkingen. 

 

Thema van dit Forum was pastoraal met jongeren vandaag, vanuit ‘Christus vivit’, de 

postsynodale exhortatie van paus Franciscus na de jongerensynode van oktober 2018. 

Begeleiders van jongerenpastoraal werden uitgenodigd om vanuit een quote of een tekstje uit 

‘Christus vivit’ te getuigen over hun inzet en ervaringen. 

 

3. Pastoraal met jongeren vandaag – 4 getuigenissen 
Tine De Leeuw sprak over de manier waarop de Sint-Michielsbeweging jongeren aan de 

‘periferie’ opzoekt en hen een ervaring van gemeenschap biedt. 

Koen Timmermans gaf de eigen accenten van Jeugddienst Don Bosco. 

Anaïs Fayt liet ons kennismaken met de werking van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen. 

Werner Fierens en Bertrand Goethals stelden het nieuwe Levensbeschouwelijke Traject bij 

Scouts & Gidsen Vlaanderen voor. 

 

Zie bijlage 1 

 

4. Gesprek in 4 thematische groepen met telkens een getuige 

Creatief plenum 
 

Zie bijlage 2 

 

5. Pastorale info 
 

Tony De Jans (Beweging.net/Caritas Vlaanderen) 

- Toelichting bij de ‘Leessleutel’ geschreven door mgr. Luc Van Looy ter verduidelijking 

van ‘Christus vivit’. 

 

Els Van Doren (Chirojeugd Vlaanderen vzw) 

- Welzijnszorg wordt 50 jaar en viert dit onder protest. Men is nu met de startmomenten 

bezig. Chiro is één van de campagnepartners. Allerlei methodieken, een tekstenboekje met 

gespreksvragen enz. zijn beschikbaar. 

 

Didier Vanderslycke (NRV - ORBIT vzw) 

- Op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen armoede zal ORBIT vzw samen met o.a. 

Welzijnszorg en Broederlijk Delen een statement maken rond armoede en de bestrijding 

ervan. In Leuven is hierrond een event vanuit Broederlijk Delen ‘Future proof’ 

https://www.broederlijkdelen.be/nl/future-proof-festival. 

- ORBIT Ateliers op 24 oktober met bv. een atelier rond interlevensbeschouwelijke 

competenties. Meer informatie op https://www.orbitvzw.be/2410-orbit-ateliers-2019-is-

iedereenaanboord/  

- De jaarkalender 2020 ‘Iedereen feest’ is beschikbaar en kost 10 €. 

https://www.broederlijkdelen.be/nl/future-proof-festival
https://www.orbitvzw.be/2410-orbit-ateliers-2019-is-iedereenaanboord/
https://www.orbitvzw.be/2410-orbit-ateliers-2019-is-iedereenaanboord/
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- De wooncrisis blijft bijzonder groot voor alle kwetsbare groepen, voor erkende 

vluchtelingen terwijl in het Vlaamse regeerakkoord heel weinig oplossingen worden 

aangereikt. 

 

Christa Damen (voorzitter)  

- Op 16 oktober is er op de vooravond van de Werelddag van verzet tegen armoede in De 

Roma te Borgerhout een concert van het koor ‘Onze Rijkdom’ met mensen met ervaring 

in armoede. Jeanne Devos zal die avond ook spreken. 

https://www.deroma.be/nl/agenda/jeanne-devos-en-onze-rijkdom/51/ 

 

Carine Devogelaere voor Peter De Mey (Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene) 

- Jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van de Nationale Katholieke Commissie voor 

Oecumene op zaterdag 30 november in Kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 10 te 

Hoepertingen van 9.30u tot 16.15u met als thema ‘Synodaliteit in het leven en de zending 

van de Kerk’. 

https://oikoumene.interdio.be/materiaal/30-11-2019/nldagorde.pdf 

 

Carine Devogelaere voor Catherine De Ryck (Missio) 

- Op zaterdag 19 oktober 2019 organiseert Missio in samenwerking met Damiaan Vandaag 

een ‘inspiratiedag’: ‘Inspireren en verbinden. Kerk met toekomst’. Nikolaas Sintobin geeft 

een inleiding over hoe we meer gemeenschap kunnen vormen, nieuwe mensen kunnen 

aantrekken en ‘vernieuwen’ en ‘behouden’ kunnen verzoenen. Daarna kunnen deelnemers 

verschillende workshops rond deze thema’s volgen. Alle workshops en praktische 

informatie staat op https://www.missio.be/nl/calendar/event/inspireren-en-verbinden-

kerk-met-toekomst/  

- Op zondag 20 oktober 2019 is het in de hele wereldkerk Missiezondag. Onze zending als 

gedoopten staat dit jaar wereldwijd centraal. De collecte van elke kerkdienst, waar ook ter 

wereld, gaat op Missiezondag naar Missio. In België in het bijzonder naar straatkinderen 

in Venezuela: https://www.missio.be/nl/actie/project/  

 

Christa Damen (voorzitter) 

- Project ‘Space for Grace’. Het IPB is bijna klaar om een projectoproep te lanceren om de 

leden en andere betrokkenen in de Vlaamse Kerk op te roepen een project in te dienen rond 

vitaliteit en innovatie in onze Kerk. Het is belangrijk dat de IPB-leden mee ‘ambassadeur’ 

willen zijn om deze projectoproep bekend te maken. Als het ingediende project wordt 

goedgekeurd, krijgt men een financiële omkadering en de nodige begeleiding.  

 

 

Mededelingen  

 

Jaarverslag IPB 2018-2019 

Het jaarverslag van het IPB 2018-2019 is beschikbaar. Het is in eerste instantie bedoeld voor 

de Forumleden, maar kan breder verspreid worden. Het is ook digitaal beschikbaar op de IPB-

website. 

 

Oproep aan de IPB-leden om een vragenlijst in te vullen 

In het kader van het project ‘IPB Toekomst’ heeft medewerkster Ria Vercamer een vragenlijst 

uitgewerkt om de Forumleden te bevragen over de huidige werking van het IPB en over wat zij 

dromen voor het IPB van de toekomst.  

De Forumleden krijgen tot 20 oktober de tijd om de vragenlijst in te vullen. 

 

https://www.deroma.be/nl/agenda/jeanne-devos-en-onze-rijkdom/51/
https://oikoumene.interdio.be/materiaal/30-11-2019/nldagorde.pdf
https://www.missio.be/nl/calendar/event/inspireren-en-verbinden-kerk-met-toekomst/
https://www.missio.be/nl/calendar/event/inspireren-en-verbinden-kerk-met-toekomst/
https://www.missio.be/nl/actie/project/
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Ondertussen wordt het feest van 50 jaar IPB, dat doorgaat op 6 juni 2020, voorbereid. Op 

woensdag 13 november komt een werkgroep een eerste keer samen. Deze vergadering is in het 

Sint-Baafshuis in Gent omdat daar de feestviering zal doorgaan. Forumleden kunnen zich 

opgeven om deel uit te maken van deze werkgroep. 

 

Oproep Laudato si’ 

De bisschoppenconferentie ontving een brief van de apostolische nuntius over de opvolging 

van Laudato si’, met de vraag om ecologische initiatieven en voorbeelden te verzamelen en 

deze door te sturen. Vanuit Rome is men vragende partij om te weten wat er in elk land gebeurt.  

In opvolging van het Forum van 25 mei dat handelde over Laudato si’ en de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis heeft het IPB deze vraag ook aan de Forumleden doorgegeven. Bij 

diegenen die iets hebben ingestuurd, waren ook Forumleden die in hun eigen groep of 

organisatie na het Forum van 25 mei initiatieven hebben genomen om concreet aan de slag te 

gaan. 

 

Oproep CIL over de priesterwijding van gehuwde mannen ‘Pour l’ordination d’hommes 

mariés’ 

De CIL heeft een oproep gedaan voor het wijden van gehuwde mannen tot het priesterschap.  

Mensen hebben recht op eucharistie maar de wijdingscriteria zijn niet aangepast. De CIL hoopt 

dat met de toelating om gehuwde mannen tot priester te wijden er meer voorgangers zullen zijn.  

De tekst zal aan de Forumleden digitaal bezorgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Forumbijeenkomst 

op zaterdag 7 december 2019 

IC, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
 

 


