
 

Juist geteld één jaar geleden ging onze fameuze luisterronde van start. Na veel overleg stellen we jullie in 

dit verslag, zo zakelijk mogelijk, de verwerking van al deze informatie voor. Om het overzichtelijk te 

houden, vatten we de vele standpunten, verwachtingen en vragen in vijf grote vaststellingen samen. 

Natuurlijk houden ze alle vijf verband met elkaar. Ook dat hopen we hieronder enigszins te 

verduidelijken. Veel leesplezier! 

 

WAT WERD ER GEZEGD IN DE LUISTERRONDE?  

Een geheugensteuntje 

Drie richtvragen hielpen onze dromen en verwachtingen te ordenen. We brengen 

ze even terug in herinnering. 

(1) Wat is volgens jou persoonlijk de hoofdopdracht van een 

geloofsgemeenschap?  

(2) Welke schijnbare tegenstellingen binnen onze gemeenschap vragen volgens 

jou persoonlijk om elkaar voortaan sterker aan te vullen?  

(3) Wat zijn voor jouw werkgroep, vereniging of beweging de voornaamste plus- 

en knelpunten met de ruimere pastorale zone? Welke oplossingen stel je bij elk 

knelpunt voor?  



 

Alle antwoorden werden in een tweeëntwintig bladzijden tellend rapport 

uitgeschreven. Na deze bundeling volgde een grondig lezen en interpreteren van 

al deze informatie. Dit gebeurde op twee sporen: met de hulp van alle andere 

beschikbare informatie over onze pastorale zone én tegen het licht van alles 

waartoe onze Kerk ons oproept. Zo ontdekten we beetje bij beetje welke 

tendensen er zich doorheen alle antwoorden aftekenen. Uit al dat werk komen 

dan uiteindelijk deze vaststellingen naar voor. Zo timmeren we aan de weg naar 

morgen.  

 

Eerste vaststelling: vele aanvullende krachten vragen om leiderschap 

In de luisterronde werden vele, vaak-genoemde tegenpolen geuit. Bij nader inzien 

blijken dit ook sterk aanvullende krachten te zijn die zoeken naar evenwicht, 

gaande van ‘hét instituut’ tot ‘de drang naar beweging’. We sommen er enkele 

op. Misschien herken je deze wel? Van boven af tegenover van onder uit; 

dogmatische, kerkelijke taal tegenover hedendaagse taal; kerkleer tegenover 

Jezus’ boodschap; traditie tegenover vernieuwing; autoritair tegenover 

inspirerend. Zoals in elk samenleven, blijken ook in onze geloofsgemeenschap 

vele, wankele evenwichten te spelen.  

Daarom kan ook de Kerk niet zonder leiderschap. Dus, hoe hebben we ons 

vervolgens omtrent leiderschap uitgesproken? Onze verwachtingen zijn in vier 

groepen op te delen.   

De leider… 

(1) is tussen, met en voor de mensen aanwezig;  

(2) erkent en waardeert sterk de vrijwillige medewerkers; 

(3) spreekt herkenbare, begrijpbare, toepasbare, hanteerbare geloofstaal; 

(4) organiseert de pastoraal gepland, efficiënt en stipt.  

De Heilige Schrift reikt ons alvast het beeld aan van een herder die zowel 

middenin, achterin als op kop van de kudde meetrekt.  

 

Tweede vaststelling: zachte en sterke waarden bouwen elkaar samen op 

Een tweede vaststelling gaat over de waarden die we willen beleven. We 

ontdekken een patroon van zachte waarden, zoals onder andere 



verdraagzaamheid en samenhorigheid; luisteren en begeleiden; medeleven en 

warmte; gastvrijheid en waardering. Dit roept in onze parochies tevens de vraag 

op naar aanvullende sterke waarden. We denken dan aan waarden zoals onder 

andere duidelijkheid en onderscheiding; waarheid en gezag; identiteit en 

discipline; vervolmaking en trouw.  

 

Derde vaststelling: de huidige visie en missie van onze pastorale zone 

Hoe we naar onszelf kijken bepaalt zowel wat we naar binnen als naar buiten 

uitstralen. Of anders gezegd: hoe zien we onszelf graag? Dit noemen we onze 

visie en missie. Uit het geheel van de antwoorden ontstaat de volgende 

omschrijving: Pastorale zone De Bron is een verbonden, dynamisch-geëngageerde 

gemeenschap die Jezus’ boodschap en de beleving ervan centraal stelt. Op een 

eigentijdse wijze geven we dit in de Kerk handen en voeten, bouwen we bruggen 

met andersdenkenden en tussen generaties. Waarden die wij koesteren zijn 

onder andere openheid en verdraagzaamheid, luisterbereidheid en warme 

gastvrijheid, samenhorigheid en dankbaarheid.  

Ook in de soms uiteenlopende uitspraken over visie en missie stellen we vast dat 

krachten elkaar zoeken aan te vullen; zoals onder andere oud(eren) tegenover 

jong(eren); verticaal tegenover horizontaal; woorden tegenover daden; 

behoudend tegenover actueel en hedendaags; mystiek tegenover solidair; 

afwezig tegenover aanwezig. 

 

Vierde vaststelling: de zorg opdat ieder zijn plek vindt in de gemeenschap van 

Christus 

Pastorale zone De Bron leeft! Het bruist aan vele, oprechte, creatieve, goede 

bedoelingen en initiatieven, wat ons allen heel hoopvol stemt. Tegelijk baart dit 

de zorg dat ieder zijn plaats vindt in het groter geheel. Zoals de verschillende 

ledematen en organen hun rol vervullen in het samenspel van het menselijk 

lichaam. Krachten die elkaar hier zoeken te vinden zijn dan onder andere: 

Kerkgemeenschap tegenover geloofsgemeenschap; de eigen identiteit tegenover 

de identiteit van elkander; regels tegenover begeestering; geloofsverdieping 

tegenover verbondenheid; de grote groep tegenover de kleine en middelgrote 

groep. 



De kunst is ook hier al deze krachten te ontdekken en te laten spelen met oog op 

onze persoonlijke groei en onze groei als gemeenschap op weg naar het Rijk 

Gods. 

 

Vijfde vaststelling: met een positieve en opbouwende kijk naar de toekomst 

We moeten elkaar ook blijven uitdagen! En dit graag op meerdere positieve 

manieren. Vooreerst in het koesteren van alle goedheid, waarheid en schoonheid 

die er onder ons reeds is. Vervolgens in het scheppen, versterken en verbinden 

van allerlei nieuwe groeikansen voor ons geloof. Daarnaast is het een uitdaging 

verscheidenheid aan te reiken met oog op de groei van onze eigen katholieke 

identiteit. Zo kan in onze zeer diverse wereld, met respect voor ieders identiteit, 

een dialoog groeien met anderen.  

 

Mogen deze vaststellingen nu dieper tot ons doordringen en onze geesten rijpen 

voor wat ons in de toekomst echt te doen staat. Ter inspiratie nodigen we jullie 

uit om intussen de twee recente brochures van ons bisdom ‘Kerk met het oog op 

morgen’ te lezen. We bieden ze weldra aan. Neem alvast een kijk op de website 

van ons vicariaat, via www.vlbm.be/oogopmorgen.  

Tot slot, van harte dank voor elke deelname en voor elke inbreng die onze 

luisterronde hielp slagen! 

 

Voor vragen en bedenkingen kan je terecht bij: 

Deken Dirk De Gendt, dirk.de.gendt@vlbm.be, 0475/78.85.51 
 


