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UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

Aan de hogere oversten
van ordes en congregaties in Vlaanderen

Zusters en broeders
Uit de bevraging van februari 2013 is gebleken dat er meer nood is aan informatie vanuit de
URV. Het bestuur heeft daarom besloten om een nieuwsbrief te starten. Het eerste nummer
ligt nu voor u.
De Dagen van Blankenberge (7-8-9 mei 2014)
Deze jaarlijkse ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden liggen nog een eindje
voor ons. Toch willen we u nu al warm maken voor het thema: vrede. Een team van Pax
Christi is samen met mevr. Ria Grommen en een vertegenwoordiging van het URV-bestuur
al volop bezig met de uitwerking van het thema. Het wordt een zo ruim mogelijk kijk op
‘vrede’ in al zijn aspecten, veraf en dichtbij, in de grote wereld maar ook in onze vaak ‘kleine’
wereld van elke dag.
In de lijn van het algemeen thema wordt de culturele avond op 7 mei ingevuld door Tine
Ruysschaert en Bart Cafmeyer met een evocatie over ‘mensen in de groote oorlog’. Zowel
het algemeen thema als de invulling van de culturele avond zijn gekozen met het oog op de
herdenking van het begin van WO-I.
Commissio Mixta (ComMix - overleg tussen de afvaardigingen van de bisschoppen en
de religieuzen)
Tijdens de laatste bijeenkomst van deze commissie (21 oktober 2013) stelde Mgr. J. De
Kesel, bisschop referent voor de religieuzen, de vraag naar de plaats en de rol van leken in
de functie van ‘gemeenschapsbegeleider’. Deze personen worden door de congregaties of
het bisdom aangezocht om congregationele besturen/oversten bij te staan in de uitvoering
van hun taak. In het proces van kleiner wordende congregaties en ouder wordende broeders
en zusters zal de noodzaak van bijstand door leken steeds vaker voorkomen. In de praktijk
blijken er nogal wat verschillen te bestaan wat betreft de invulling van de rol van deze
begeleiders, afhankelijk van de plaatselijke situatie en de concrete noden.
In de tweede helft van 2013 organiseerde de URV, op verzoek van de
Bisschoppenconferentie en het Interdiocesaan Centrum, een actie om de website van
Kerknet beter te kunnen beveiligen. De bijdragen van ordes en congregaties hebben een
bedrag opgeleverd van ruim 40.000 Euro. De bisschoppen en het IC zijn ons hiervoor zeer
erkentelijk.
Gedurende de afgelopen maanden heeft de URV gewerkt aan de opstelling van de kerkelijke
statuten zoals dat in het Kerkelijk Wetboek is voorgeschreven. Dat werk is nu afgerond en
het resultaat, goedgekeurd door de AV van de vzw-URV, is overhandigd aan de Pauselijke
Nuntius in Brussel. De nieuwe statuten worden verder doorgestuurd naar de Congregatie
van de Religieuzen in Rome.
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Coördinatievergadering COREB-URV
Deze coördinatievergadering is het overlegorgaan tussen de Vlaamse Unie van Religieuzen
(URV) en onze Franstalige zusterorganisatie COREB (Conférence des Religieuses et
Religieux en Belgique). Beide conferenties worden in dit overleg vertegenwoordigd door hun
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Tijdens de bijeenkomst van 6 december 2013 stelde
de nieuwe voorzitter van COREB, pater Frank Janin s.J., zich voor. Hij is de provinciaal van
de Waalse Jezuïeten.
Tijdens de bijeenkomst wordt traditioneel een uitwisseling gehouden over de eigen
activiteiten en aandachtspunten.
De voorbereiding van de algemene vergadering van UCESM in Kiev (Oekraïne) stond
eveneens op het programma. Dit is een tweejaarlijkse bijeenkomst waar de voorzitters,
ondervoorzitters en secretarissen van de aangesloten conferenties uit Europa aan
deelnemen.
Verder was er een vraag van COREB over kleiner wordende congregaties en over onze
ervaring in dat verband (cfr. Blankenberge 2013). COREB merkt ook dat steeds meer
congregaties (als provincie, regio…) in het Franstalig landsgedeelte ‘opgeslokt’ worden door
hun Franse moederhuizen. Daarom zijn goede contacten met de Franse conferentie
CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses en France) voor hen zeer belangrijk.
Aan Vlaamse zijde is zo’n doorgedreven samenwerking met KNR (Konferentie Nederlandse
Religieuzen) minder actueel omdat er maar enkele ordes en congregaties zijn die over de
Belgisch-Nederlandse grens op bestuurlijk vlak verenigd zijn.
Zorgnet Vlaanderen
Het bestuur van de URV heeft zr. Hilde Reynders (Zusters van de Heilige Harten – Leuven)
bereid gevonden om naast zr. Stefana Bostyn (Zusters van de Bermhertigheid Jesu Brugge) de URV te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Zorgnet Vlaanderen
(voorheen VVI – Verbond der Verzorgingsinstellingen).
Het is de zorg van de URV om zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn in diverse
organisaties op kerkelijk en religieus gebied, het katholiek onderwijs, het sociaal en
maatschappelijk dienstbetoon, patrimonium en erfgoed. Een moeilijkheid is dat de genoemde
domeinen steeds meer gespecialiseerd worden in hun vakgebied. Het aantal religieuzen
neemt bovendien drastisch af waardoor het moeilijk wordt om competente mensen te vinden.
Voor meer informatie, zie URV-vertegenwoordigingen op de URV-website.
Informele ontmoeting Caritas-Congregaties (8 januari 2014)
Dit overleg bestond reeds in het verleden maar is een tijdje stilgelegd vanwege een interne
herstructurering bij Caritas. Op hetzelfde moment was ook de URV nog in wording. Men wil
dit nu opnieuw oppakken.
Caritas is niet langer een koepel van christelijke organisaties, maar eerder een
belangengroep die het christelijke karakter binnen de aangesloten organisaties wil
versterken. Later dit jaar zal Caritas hierover een informatienamiddag organiseren voor de
geïnteresseerde hogere oversten. U zult daarover t.z.t. meer informatie ontvangen.
Golfslag
Het is de wens van de redactie om via de website www.urv.be een aantal artikelen uit de
voorbije jaargangen toegankelijk te maken. Het is een middel om Golfslag beter en ruimer te
promoten. Klik op ‘Tijdschrift Golfslag’ in de linker menubalk en kies een jaar. Het is de
bedoeling om geleidelijk meer artikelen uit de verschillende jaargangen beschikbaar te
stellen.
En daarmee hebt u het allereerste nummer van onze Nieuwsbrief gehad.
Hopelijk zullen er nog vele volgen.
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