OVERZICHT TEKSTEN en GESPREKSMATERIAAL
BELEIDSPLAN XAVERIUS - DRIEVULDIGHEID
1. Gericht op de toekomst Josian Caproens
Josiane Caproens is voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, IPB
Ze vertelt: Want dit was de plek van gemeenschappelijke dromen, gedeelde arbeid,
vanuit hetzelfde geloofgesproken woorden. (Giorgio Agamben, Spaanse dichter) Het is
bijna een jaar geleden dat ik van een reis naar China landde op Schiphol, er een krant
kocht en met verbijstering de voorpagina zag. Intussen is er veel gebeurd in de Vlaamse
kerk…
2. Blijde Boodschap in WEB 2.0 tijdperk, Stromen van Gerechtigheid
Tekst uit map dekenale avonden voor parochieteams 2011 Didier Vanderslycke
Christenen hebben nu de gelegenheid om - onder elkaar - een open debat te voeren over
de richting die de kerk zou kunnen uitgaan. Laten we dus even kijken hoe we de ‘blijde
boodschap’ kunnen aanpakken. Wat zijn de uitdagingen voor een kerkgemeenschap in
eigentijdse navolging van Jezus?
3. Vitale kerkgemeenschap vandaag, Thomas Knipps
Tekst uit map studiedag TPC Antwerpen, Kerk onder stroom, oktober 2010.
Vitale gemeenschap in paniek? Theologische beschouwingen op de geloofsdag in TPC
Antwerpen op 2 oktober 2010.

4. De Jezusruimte schept dialoog, Benoît Standaert
Uit Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) Kerk in beweging.
Broeder Benoît Standaert belichtte op het Interdiocesaan Pastoraal Beraad van
oktober2007 in Antwerpen de rol van de Jezusruimte in de interreligieuze dialoog.
De ware dialoog tussen godsdiensten en levensbeschouwingen staat nog in haar
kinderschoenen.
5. Kerk als lichaam, Ignace D’Hert, uit TGL. Kerk in beweging,
Het bestuur van de Nederlandse Dominikanen zond begin september 2007 aan alle
parochies in Nederland de brochure ‘Kerk en Ambt’. Daarin pleiten de auteurs voor een
ambtsopvatting waarin de priester een dienaar is van de gemeente die het lichaam van
Christus is. Hiervoor zijn goede nieuwtestamentische teksten aan te geven en dat heeft
zijn consequenties.
6. KASKI onderzoek over evolutie en maatschappelijke betrokkenheid
van kerk in Antwerpen, 2009-2020.
a) welkom in Antwerpen grafieken en tabellen
b) overwegingen en aanbevelingen Annemie Luyten
c) reflexie van de bisschop, op een samenkomst voor pastoraal benoemden
van het dekanaat Antwerpen op 27 mei 2010
7. Wereldforum Theologie en Bevrijding
Internationale Theologische Commissie van EATWOT de internationale vereniging van
derdewereldtheologen.
De vierde editie van het Wereld Forum Theologie en Bevrijding had van 5 tot 11 februari
jl. plaats in Dakar, Senegal. Zoals de vorige edities gebeurde dat ook nu weer in de
marge van het Wereld Sociaal Forum.
In dit laatste Forum was op 8 februari een workshop gepland over “Religies en Vrede:
welke visie, welke theologie is nodig om een bondgenootschap van beschavingen en
religies mogelijk te maken voor het algemeen goed van de mensheid en het leven op de
planeet”.
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8. Jona creëert ruimte voor debat over ware inhoud van geloof,
Maarten Devos, TGL, Kompas op de toekomst.
Jongeren mentale en fysieke ruimte geven is een daad van geloof en hoop van de
kerkgemeenschap. Het is geloven dat naast het klassieke aanbod van de kerk ook nog
heil te vinden is. Maar het is vooral hopen dat, in tijden van secularisering, het zaad van
het evangelie in jongeren een grond vindt. Toen in 2000 enkele jongeren een ruimte
kregen in de Sint Maartensparochie in Kortrijk is het verhaal van Jona begonnen. Jona is
ontstaan in de schoot van de Kerk, maar is nu opgeschoven naar de periferie.
9. De werken van barmhartigheid: doden begraven
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit ‘Diakonie en Parochie’.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
10. De werken van barmhartigheid: dorstigen laven
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit ‘Diakonie en Parochie’.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
11. De werken van barmhartigheid: gevangenen bezoeken
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit ‘Diakonie en Parochie’.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
12. De teksten werken van barmhartigheid: hongerigen voeden
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit ‘Diakonie en Parochie’.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
13. De teksten werken van barmhartigheid: naakten kleden
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit ‘Diakonie en Parochi’e.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
14. De teksten werken van barmhartigheid: vreemdelingen herbergen
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit 'Diakonie en ·Parochie’.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
15. De teksten werken van barmhartigheid: zieken bezoeken
Deze tekst is overgenomen van een Nederlandse organisatie uit ‘Diakonie en Parochie’.
De voorbeelden, namen en adressen zijn uit die context. De inhoud is echter heel
verrijkend.
16. Samen bouwen aan vrede en gerechtigheid, Toon Van Bijnen,
Uit 'Wegen tot ontmoeting' – interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen.
17. De creatieve taal van Oosterhuis, André Van Kempen, in TGL, Stamelend gelovig.
‘Omdat gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren…’
‘Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt…’
Wie kent het niet? Heel de dag blijft het in je hoofd klinken, de grondtoon die je tijdens
een viering te pakken heeft gekregen en niet meer loslaat. En dan lees je een paar
dagen later dat in een dagblad ‘Trouw’ dat enkele kerkelijke leiders het werk van Huub
Oosterhuis afkraken en willen verbieden. Hoezo?
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18. Spiritualiteit in actie Nienke Van Dijk, in TGL, Wegwijs.
Spiritualiteit heb je in soorten en maten. Er is spiritualiteit die zich naar binnen richt in
meditatie en verstilling, er is spiritualiteit waarin het zelf heilig of verlicht kan worden, er
is feministische spiritualiteit, ecologische spiritualiteit en er is spiritualiteit als
maatschappelijk engagement.
19. Gelovig? Ann Verscuren, in Stamelend geloven, TGL.
Ann Verscuren is godsdienstleerkracht en ziekenhuispastor. Ze weet het ook niet meer zo
goed... Dat wat niet uit te leggen is, dat wat door de vingers vloeit als stromend water...
Een getuigenis....
20. Gebedsvieringen en eucharistievieringen: (niet) evenwaardig?
Uit cursus: Voorgaan in Gebedsvieringen Dominikanen Gent 2009-2010
door Marc Christiaens o.p.
21. Identiteit en toekomst van de kerk. Uit ‘welke kerk?’ door Jurgen Mettepenningen.
Dit essay werd aangevat met een achteruitblik op feiten die de afgelopen jaren gebeurd
zijn en enkele inleidende beschouwingen afgesloten met een vooruitblik. Daarbij staan
drie noties centraal. 1e: identiteit, 2e: bezonnen combattiviteit en 3e: toekomst.
22. Katholiek zijn zonder blozen. Uit 'De Kerk bloost' door Jurgen Mettepenningen
Omdat het in het geloof over het ware geluk van mensen gaat, kan de Kerk nooit een
louter binnenkerkelijke aangelegenheid zijn. De kerntaken van de Kerk overschrijden dus
de grens van de muren van het kerkgebouw, bisschoppelijk paleis, pauselijke
appartement en het hele instituut. Dat hoort bij de missionaire eigenheid van de Kerk: in
het spoor van Jezus wil zij er zijn voor alle mensen.
23. Pastoraal bij het Vormsel: catechetische pastoraal als initiërende pastoraal
Plaats geven aan initiatie. De kerkgemeenschap zelf initieert de vormelingen.
24. Luisteren… een levenskunst - uit Contact mei 2011 door Bea Blanckaert
Gebaseerd op een tekst van Maurice Gilissen in ‘Mensen onderweg’.
Als je ergens vol van bent, wil je daar met iemand over spreken; als je belangrijke
dingen hebt meegemaakt, wil je dat aan iemand vertellen. Als bepaalde problemen je
sterk bezighouden, moet je je hart toch eens kunnen luchten. En niet in het minst als je
rouwt om het verlies van je partner, verlang je er over te spreken met iemand die je het
gevoel geeft dat je begrepen wordt. Iemand die met zijn hart aandachtig kan luisteren
naar je verhaal.
25. De vier seizoenen van het leven – uit Contact april 2010 door Bea Blanckaert.
Gebaseerd op een tekst van Maurice Gilissen in ‘Mensen onderweg’.
Toen mijn man gestorven was, schreef ik: mijn tuin en de natuur zijn mijn leermeesters,
zij schenken mij heel wat lessen in levenskunst. Omdat de natuur zo rijk is aan
vergelijkingsmateriaal, wil ik ook ons leven vergelijken met de 4 seizoenen van een jaar.

26. De goddelijke aanwezigheid in de natuur-Ecologie
in de verschillende religies – uit Hemel en aarde huwen van Marcelo Barros.
Elk jaar, in de maand augustus, wanneer de droogte heerst in het binnenland van
Brazilië en van het Amazonegebied tot Sâo Paulo talloze bosbranden vele reservaten
verwoesten en veel wilde dieren en vogels uitroeien, komt een groep indianen van
verschillende stammen bijeen en brengen ze dagen achter elkaar door met vasten en
rituele gezangen. Zij roepen de Geest aan en elke avond wisselen ze elkaar af in een
genezingsritueel.
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27. Een zoektocht naar nieuw geluk voor ouders en kinderen
Uit ‘Contact’, juni 2011.
Sinds de jaren zestig van vorige eeuw is het aantal echtscheidingen enorm toegenomen.
Dit betekent echter niet dat mensen het huwelijk hebben afgeschreven. Velen noemen
een goede partnerrelatie nog steeds als een van de belangrijkste factoren voor geluk.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen die alleen zijn komen te staan, opnieuw
verlangen naar een partnerrelatie. En dat is ook vaak zo na het overlijden van een
partner. Hoewel een scheiding na de dood wezenlijk anders wordt ervaren dan na een
echtscheiding.
28. Een ander verhaal - uit ‘Als God zoveel jaar kan duren’ van Erik Galle.
Een christelijk antwoord op de ik-cultuur.
Het christelijke mensbeeld verschilt.
God in de verte, God in de hoogte, God in de hemel…?
29. De Triniteit als blauwdruk van ons wezen.
Uit ‘Als God zoveel jaar kan duren’ van Erik Galle.
Dat relatie de kern is van ons bestaan leren we bij God. Wij mensen zijn net als bomen,
we staan op onszelf, maar we zijn geworteld in God.
30. Een amen op mens en schepping.
Uit ‘Als God zoveel jaar kan duren’ van Erik Galle.
De menswording van God in Jezus is één groot jawoord.
31. Overlopen naar de barbaren door Erik Borgman.
Hoe de christelijke traditie ruimte schept voor politiek
– het publieke belang van religie en christendom32. De kracht van het positief denken.
Parochiële vastenbezinning 1989 in Sint-Xaverius.
33. Op tijd gaan slapen – Leuven 2008 - Johan Govaerts
Een impressie van de studiedag ‘Missionaire kerkzijn’: op weg naar levende catechetische
gemeenschappen. Met mensen op weg gaan bij de vraag naar sacramenten en
levensrituelen.
34. Catechese in en vanuit de gemeenschap door Marc Peersman,
ccv in het bisdom Gent
35. ‘Om leven te brengen en wel in overvloed.’
Kerkopbouw in het bisdom Rotterdam,
Uit een lezing in Antwerpen in 2008 door Hein Steneker.
De Kerk is in haar wezen missionair. De vraag is echter: hoe doet ze dat in deze tijd?
36. Mechanismen die een rol spelen
bij het luisteren naar verhalen van mensen in armoedesituaties
Vormingsdag Welzijnsschakels 2009 door Mirjam Schuilenga.
Wanneer je verhalen van mensen in armoede situaties hoort, dan kan het zijn dat die
weerstanden oproepen waardoor je het verhaal niet kunt horen.
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37. ‘Op weg naar catechetische gemeenschappen’
volgens de visie van Luc Aerens
Diocesane Vormingsdag voor parochieteamleden en catechisten Luchtbal 2010.
38. Diocesane gespreksronde in het bisdom Antwerpen
Tekst van Mgr. J. Bonny “werken aan de toekomst”.
Wat en vooral wie is bron en maatstaf voor onze kerkgemeenschap. Nadenken over
zeven knooppunten: verkondiging, gebed en viering, diaconie, territoriaal netwerk,
medewerkers, een open gemeenschap, infrastructuur.
39. Maria van Magdalena uit Middelares en Koningin door Jan Wuyts; juli-aug. 2011.
Wie was zij wel en wie niet?
40. Hoe kan iemand gelovig worden? John Henri Newman: door Hans Geybels
In Maria Middelares 2010.
41. Film: des hommes et des dieux:
Het verhaal van de vermoorde trappisten in Algerije.
42. ‘Als het met één mama niet gaat’ door Annemie Dewindt.
Uit ‘Weliswaar’, een welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen uitgegeven door
de Vlaamse overheid - juli-augustus 2010.
Zorg is een zaak van iedereen; om pleegzorg succesvol te laten verlopen, moet je ook de
biologische ouders aanvaarden.
43. Zevende Congres ‘Vie Montante Internationale’ in Canada.
Over de uitdaging van de economische crisis voor de senioren.
Het bijbelse antwoord op de crisis, de economische crisis, en de zending van de
senioren: lokaal handelen als oproep.
44. Luisteren naar gekwetste mensen door Ria Grommen.
Uit ‘Adem-tocht’.
Senioren zijn bevoorrechte luisteraars.
Senioren hebben ook nood aan beluisterd worden.
45. Dialoog en solidariteit
Een oproep voor senioren.
46. ‘De akker is anders, het zaad even goed.’ Vrij naar kardinaal Danneels.
De geloofskennis houdt halt. Was alles dan vroeger zo verkeerd?
47. ‘De Fakkel van de vernieuwing’ door Herman Häring,
hoogleraar theologie Nijmegen
De wind staat ongunstig voor een vernieuwde kerk.
Maar de auteur weet iets anders, en dat zou een boodschap voor de dag van vandaag
kunnen zijn. Het is het verhaal van een vernieuwde kerk waarin we een vernieuwde
liturgie kunnen vieren, het Heilige ervaren, waarin we broers en zussen kunnen zijn,
maar waar we moeten een risico nemen. Dus wat te doen?
We kunnen de fakkel doorgeven.
De naam van deze fakkel is niet 'kerk', maar: Herinnering en navolging van Jezus….'
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