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OP BEZOEK IN HEERS
De idyllische Limburgse gemeente Heers vormt het perfecte decor voor
een boeiend gesprek met de “ambassadeurs” van het plaatselĳke CKB.
Voorzitter Tony Ruison en secretaris Jozef Schoefs over de nieuwe reglementering, het nieuwe meerjarenplan, de wĳzigende rol van het CKB en de
relatie met de kerkfabrieken.
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BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS: GEMEENTEN EN KERKFABRIEKEN
Terwĳl de kerkfabrieken de laatste hand leggen aan hun nieuwe planningsdocumenten, zĳn ook de gemeenten volop in de weer met hun meerjarenplan. Daarbĳ is een belangrĳke rol weggelegd voor de veelbesproken
beleids- en beheerscyclus. Experts Bart Van Dooren en Geert Mertens
geven een woordje uitleg bĳ dit BBC-verhaal en geven aan hoe aspecten
daarvan al dan niet in de planning van de eredienstbesturen betrokken
kunnen worden.
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DE DEUR STAAT ALTĲD OPEN
Gesprek met Marc Suyken, die in 2007 de vzw “Open kerken” lanceerde.
Doel van deze bĳzondere vereniging? Kerken gastvrĳ openstellen voor
lokale bewoners, parochianen en bezoekers. Zodat ze ten volle hun
verschillende functies kunnen vervullen: als gebedshuis, als bezinningsoord, als schatkamer van lokaal erfgoed. Een initiatief dat ondertussen ook
al over de landsgrenzen heen kĳkt …
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AAN TAFEL MET … LUC DE FLEURQUIN EN PAUL
VERMEULEN VAN HET BISDOM ANTWERPEN
In de vorige edities van de Religiokrant kon u reeds kennismaken met 3 van
de 5 bisdommen die het Vlaamse landschap kleuren. Voor de vierde telg
in de reeks meerden we aan in de stad aan de Schelde. We ontmoetten er
Luc De Fleurquin, Bisschoppelĳk Vicaris, en Paul Vermeulen. Een van de
gespreksonderwerpen die aan bod kwamen? Het veelbesproken plan van
bisschop Bonny om parochies samen te voegen in grotere entiteiten …
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To ECO or not to ECO?

Een initiatief van:

De termen ‘ecologie’ en ‘duurzaamheid’ zĳn niet meer uit onze samenleving weg
te denken en hebben ook de weg naar onze kerken gevonden. Nadat eerder in
Duitsland en Nederland de eerste ecokerken opdoken, is het concept nu ook in
België aan een opmars bezig. De Sint-Anna-ten-Drieënkerk te Antwerpen-Linkeroever mag zich zo’n ecokerk noemen. Maar wat houdt dat nu precies in, een
ecokerk? Erik Balbaert, voorzitter van de plaatselĳke kerkfabriek, vertelt er ons
alles over.
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