Geassocieerden Lekenwerking Clemensprovincie
Deze tekst bevat de basisinformatie over de rol, de opdracht en de visie op de
geassocieerde leden binnen de Clemensprovincie.

1. De rol van de leek binnen de congregatie van de
redemptoristen.
Er is in 1995 door de generale raad een document gemaakt over het partnerschap
tussen leken en redemptoristen binnen de grote redemptoristische familie. Dit
document is nog altijd richtinggevend. We nemen enkele fragmenten van deze tekst die
ons kan helpen om de rol van de leek binnen de grote redemptoristische familie beter
te begrijpen. In de tekst spreekt men over "de categorie van Leken-Missionaris van de
Allerheiligste Verlosser", dit gaat in de richting van wat wij bedoelen met
geassocieerden. Deze tekst is onderverdeeld in genummerde alinea’s. Je zal merken
dat niet alle nummers volgen op elkaar omwille van de keuze die we hebben gemaakt
voor relevante tekstfragmenten die aansluiten bij het thema “geassocieerdenwerking”.
De tekst probeert een algemeen raam uit te werken voor de volledige congregatie. Elke
provincie kan op basis van dit algemeen kader zijn eigen concrete invulling maken. In
het derde punt zullen we dan de concrete invulling voorstellen voor de geassocieerden
binnen de provincie Sint-Clemens.
Naast deze tekst uit 1995 heeft het generaal kapittel in 2003 en 2009 aandacht
besteed aan dit thema. Ook heeft het kapittel van de Clemensprovincie in 2009 groen
licht gegeven om te zoeken naar nieuwe wegen om het partnerschap tussen
redemptoristen en leken verder uit te werken. Voor nog meer informatie over de
geassocieerdenwerking verwijzen we naar de www.clemensprovincie.org/leken.
We geven nu enkele waardevolle tekstfragmenten weer. Het is een zeer open en
constructieve tekst die goed gebalanceerd de relatie tussen de leken en de
redemptoristen verwoord.
1.1 Inleiding
01. Gestimuleerd door de kerkleer van het Tweede Vaticaans Concilie, is de Kerk
zich de laatste jaren er duidelijker van bewust geworden dat de roeping van
religieuzen en van leken elkaar aanvullen. Vandaar dat samenwerking tussen
religieuze instituten en leken thans wordt aangemoedigd als één van de best
mogelijke manieren om de apostolische daadkracht van zowel religieuzen als
leken te ontwikkelen en tevens een helder getuigenis van de evangelische
opdracht van de kerkelijke gemeenschap te geven.
02. De Synode van 1994 over het godgewijde leven gaf de aanbeveling dat de
Instituten nieuwe structuren moeten ontwikkelen en vormingsprogramma's
moeten opzetten om de deelname van leken zo goed mogelijk te bevorderen,
en daarbij meer dan ooit rekening te houden met de rol van de vrouw in de kerk
en maatschappij. Tegelijkertijd herinnerde de synode eraan dat de religieuzen,
al werken zij nauwer samen met de leken, hun eigen identiteit en hun eigen
speciale dynamische manier van leven moeten bewaren. Dit betekent een
belangrijke en complexe ontwikkeling in de huidige Kerk.
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03. Onze Congregatie heeft steeds, vanaf het begin, dicht bij het volk gestaan, in het
bijzonder de armen en verwaarloosden, en heeft altijd naar samenwerking met
leken in haar apostolisch werk gezocht. Wij behoeven hierbij slechts te denken
aan wat Alfonsus 's avonds in Napels deed met het "Kapellenwerk" om ons te
realiseren hoe sterk hij zich het lot van die verwaarloosde mensen aantrok en
met welk een doorzettingsvermogen hij er naar streefde om het eenvoudige volk
te bereiken en hen te betrekken bij zijn activiteiten als missionaris en schrijver.
De H. Clemens was er, vooral in zijn Weense periode, steeds op uit te werken
met leken en hen te betrekken in zijn veelsoortig apostolisch werk, opdat dit een
dieper en duurzamer effect zou hebben op de Europese samenleving van zijn
tijd.
04. In de afgelopen jaren heeft de congregatie concrete stappen genomen om de
samenwerking met leken te vergroten, evalueren en begeleiden. Het XXI
Generaal Kapittel was bijzonder geïnteresseerd in dit project en wijdde een
heel hoofdstuk van het Slotdocument aan "Samenwerking met leken op basis
van partnerschap", waarin:
-

het de voortgang erkent die reeds gemaakt is op het terrein van
samenwerking en de bevordering ervan aanmoedigt, daar waar de
samenwerking nog niet op gang gekomen is;
- erop aandringt dat "de verschillende delen van de Congregatie hun
ervaringen omtrent samenwerking met leken bundelen, zodat we van
elkaar kunnen leren en de resultaten van onze ervaringen tot nu toe
kunnen gaan evalueren";
- het besluit "de categorie van Leken-Missionaris van de Allerheiligste
Verlosser" op te richten ais actieve medewerker en participant in het
apostolisch leven van de Congregatie der Redemptoristen;
- het onze communiteiten aanspoort zich open te stellen voor de leken, zodat
zij een grotere inbreng kunnen hebben in ons leven, ons werk en onze
spiritualiteit.
1.2 Richtlijnen voor samenwerking met leken
1.2.1 Samenwerking
10. Het feit dat de Heilige Geest thans de leken aanspoort tot een grotere
samenwerking bij het verkondigen van bet evangelie aan de armen is een
waardevol teken des tijds voor de kerkelijke en de Redemptoristische
gemeenschap. Wij, Redemptoristen, zijn daarom verplicht, daaraan spontaan en
positief gevolg te geven:
- door dé leken aan te moedigen tot een volwaardig bewustzijn van hun
specifieke roeping, die geworteld is in hun doop, en om daaraan spontaner
en edelmoediger gevolg te geven;
- door hen van harte uit te nodigen om deel te nemen aan de
Redemptoristische missie en spiritualiteit;
- door onze communiteiten voor hen open te stellen en de vorming van
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Redemptoristen zodanig te intensiveren dat wij beter toegerust en in staat
zijn tot samenwerking met hen;
- door ons er voortdurend voor open te stellen ons te laten verrijken door
datgene wat de Geest in hen bewerkstelligt.
11. De samenwerking moet zodanig worden opgezet, dat de Redemptoristen en de
leken daadwerkelijk samenwerkers zijn in het evangeliseren van de armen. Dat
betekent in de praktijk werkelijk gedeelde verantwoordelijkheid en oprecht
wederzijds respect. Het doel dat we moeten bereiken is "de Redemptoristische
familie", zich uitend op verschillende concentrische niveaus van erbij horen.
12. Aanvulling en wederkerigheid tussen de charisma's in die 'communio' die de Kerk
eigen is, zou de basis moeten zijn van iedere samenwerking. Het is echter
noodzakelijk om er tot iedere prijs voor te zorgen, dat de Redemptoristen
gemeenschap niet gelaïciseerd raakt en dat de leken niet geclericaliseerd of
gesacraliseerd worden, maar dat een werkelijke wederzijdse verrijking wordt
verworven. Dit evenwicht moet steeds worden bewaard in de actuele concrete
situaties.
13. De basis van samenwerking is het deelnemen van de leken aan de zending die
eigen is aan de Redemptoristische gemeenschap. De binnen-wereldlijke dimensie,
de specifieke charisma's en vaardigheden van de leken zullen er toe bijdragen om de
verkondiging door de Redemptoristische gemeenschap dieper te laten doordringen
en te doen winnen aan invloed. Op zijn beurt zal de Redemptoristische
gemeenschap aan de leken de rijkdom en vruchten van zijn spiritueel en materieel
erfgoed ter beschikking stellen. Op deze manier zal er een grotere impuls en
slagvaardigheid kunnen worden gegeven aan het apostolische elan.
14. De trouw aan de verwaarloosde mensen, in het bijzonder de armsten en zij die
leven aan de rand van de samenleving, zal de Redemptoristische gemeenschap
en leken in staat stellen om die concrete vormen van samenwerking te kiezen,
die het best passen in de verschillende situaties. Wanneer wij allen worden
bewogen door het Alfonsiaanse charisma, zullen we op een dusdanige manier
werken dat de evangelisatie van de armen, de armen zelf tot mede-evangelisten
maakt. Dit zal ons allen tezamen brengen in de school van het evangelie, zodat
wij zijn rijkdommen beter begrijpen en beleven.
15. De vormen van samenwerking kunnen alleen op de juiste manier worden
gekozen via dialoog met de leken zelf. Het is daarom noodzakelijk dat de
Redemptoristische gemeenschap luistert naar hun verlangens en noden.
16. Er zijn veel criteria die een rol spelen als men tot die samenwerking
besluit. Het onderstaande moet men echter nooit uit het oog verliezen:
- respect voor de weg die de leken gaan in de wereldkerk en plaatselijke kerk;
-

het bevorderen van een duidelijker bewustzijn van
verantwoordelijkheid voor het evangelisatie-proces in de wereld;

hun

- een ernstige inspanning ten aanzien van het inculturatie-proces en
aanpassing aan uiteenlopende sociale gevoeligheden;
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- aandachtig luisteren naar de wensen en noden van leken en respect voor
hun rechtmatige eisen, rekening houdend met hun maatschappelijke
omstandigheden en gezinssituatie;
- aanpassen aan de pastorale prioriteiten van de (V) Provincie;
-

de vraag, in welke mate de bereidheid tot samenwerking binnen
de Redemptoristengemeenschap is gegroeid en welke
rechtmatige eisen het gemeenschappelijk leven mag stellen.

17. Het is noodzakelijk dat elke vorm van samenwerking wordt vermeden, die
schadelijk is voor de roeping die de leken hebben als gezinslid en in het openbare
leven. Daartegenover staat dat elke vorm die hen in staat stelt om het Evangelie thuis
en in de werkomgeving uit te dragen, gesteund moet worden.
18. In elke vorm van samenwerking dienen de Redemptoristen er op te letten dat
rechtvaardigheid ten aanzien van honorering en sociale zekerheid wordt
gewaarborgd. De wederzijdse betrekkingen en verplichtingen dienen in een
schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd.
1.2.2 Deelname aan het apostolisch leven van de Redemptoristen.
19. Samenwerking met leken dient altijd in overeenstemming te zijn met de
geestelijke eenheid van ons apostolisch leven "hetwelk zowel het aan
Godgewijd leven als het missiewerk omvat" (Const. 1). Dit apostolisch leven
heeft als essentie "het leven in gemeenschap en het vervullen van de
apostolische opdracht door de gemeenschap".
(Const. 2). Deze samenwerking dient derhalve altijd enige deelname van de
leken aan de spirituele en broederlijke dynamiek van de gemeenschap in te
houden.
20. De wijze en mate van de samenwerking en deelname (d.i. partnerschap) dient
bezien te worden met zin voor realiteit in een eerlijke bereidheid tot verdere
groei en ontwikkeling, rekening houdend met de richting die onze
gemeenschap wil inslaan en met de verlangens en ontwikkelingsgraad van de
leken.
21. Onze leken-medewerkers dienen een actieve rol te spelen bij het plannen en
beoordelen van de gemeenschappelijke apostolische taken, evenals bij het
bepalen van de mate van deelnemen aan het leven van onze gemeenschap. De
statuten van de (V) Provincie dienen derhalve nauwkeuriger aanwijzingen in dit
opzicht te bevatten, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van
samenwerking en participatie van de leken zelf.
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2. De rol van de geassocieerden binnen de congregatie van
de redemptoristen
Deze tekst gaat dieper in op de vorm van samenwerking als leek met de
congregatie die in de lijn gaat van wat wij onder geassocieerden verstaan. Als je
de tekst leest moet je “leken-missionaris van de allerheiligste verlosser”
vervangen door geassocieerden van de provincie Sint-Clemens. Hou ook hier
rekening mee dat men algemene aanbevelingen geeft voor de congregatie in
heel de wereld. In het derde deel zal je merken dat we tal van deze
aanbevelingen hebben geïntegreerd en aangepast aan de situatie van de
provincie Sint-Clemens bij de uitwerking van ons traject rond de
geassocieerdenwerking.
Algemene normen voor leken-missionarissen van de allerheiligste
verlosser
39. Ingesteld door het XXI Generaal Kapittel, brengen de "Leken-Missionarissen
van de Allerheiligste Verlosser" ten volle tot uitdrukking wat samenwerking en
deelname (dat wil zeggen partnerschap) van de leken aan het apostolisch
leven van de Congregatie betekent.
40. De "Leken-Missionarissen van de .Allerheiligste Verlosser" moeten worden
gezien in de samenhang van een ruimere en uitdrukkelijker samenwerking met
leken, zoals die al in veelsoortige vormen binnen de Congregatie bestaat. Zij
willen daarvan de meest geprononceerde uitdrukking zijn,
41. De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zijn geen replica's van
de Broeders Redemptoristen, die een integraal deel van onze gemeenschap
uitmaken; zij moeten hen ook niet willen vervangen. Integendeel: zij betekenen
een verdere ontwikkeling van de organisatie en de opening-naar-buiten van de
Redemptoristische gemeenschap.
42. Hoewel de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" juridisch gezien
geen deel uitmaken van de Redemptoristische gemeenschap in de strikte zin, nemen
zij toch actief deel aan haar leven. Samen proberen wij de "Redemptoristische
Familie" te zijn, die in verschillende graden van binding en betrokkenheid "het
voorbeeld van de Verlosser" volgt in het brengen van de Blijde Boodschap aan de
armen.
2.1 Identiteit
43. De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zijn leden van
de gelovige gemeenschap (man of vrouw, gehuwd of alleenstaand), die
consequent blijk geven van een volwassen geloofshouding en die,
geroepen door de Geest om de Verlosser van dichter bij te volgen: besluiten de spiritualiteit en de zending van de Redemptoristische
gemeenschap te delen;
- een stabiele vorm van partnerschap kiezen, die bestaat uit
samenwerking en participatie in haar apostolisch leven;
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- zich verplichten de Redemptoristische boodschap uit te dragen als leken,
hetgeen
betekent:
"binnen
hun
mogelijkheden,
plichten
en
levensomstandigheden, geheel in overeenstemming met hun eigen situatie"
(Lumen Gentium No. 41).
44. Het partnerschap van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser"
kan tijdelijk of blijvend zijn, al naar gelang zulks in de (V) Provinciale Statuten is
vastgelegd.
45. Het toelaten van "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" is
voorbehouden aan de (V) Provinciaal Overste met instemming van de
Provinciale Raad, na het horen van de mening van de lokale communiteit waarin
de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zullen worden
opgenomen. Het is noodzakelijk dat deze toelating wordt voorafgegaan door een
gedegen vorming en voldoende tijd van ervaring volgens de richtlijnen van de
(V) Provinciale Statuten. De Generale Raad dient vanzelfsprekend te worden
geïnformeerd.
46. De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" verplichten zich ertoe
te delen in de zending van de C.Ss.R. ("het voorbeeld van onze Verlosser,
Jezus Christus, te volgen door het Woord van God aan de armen te
verkondigen", Const. 1), en wel overeenkomstig de pastorale prioriteiten van de
verschillende provincies van de Congregatie. Echter, de "Leken-Missionarissen
van de Allerheiligste Verlosser" geven aan deze keuze voor dringende pastorale
behoeften en de optie voor de armen gestalte vanuit hun eigen leken situatie
(gezin, werk, sociale verantwoordelijkheden, enz.).
47. De Redemptoristen zullen, bij monde van hun Overste, ervoor zorg dragen dat
de plaatselijke kerk wordt geïnformeerd over de vormen van samenwerking
die door de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" binnen
hun gebied zullen worden uitgevoerd en indien nodig de noodzakelijke
toestemming en autorisatie vragen.
48. De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" verbinden zich ertoe
om in getuigenis en metterdaad zich in te leven in de situatie van het volk, in het
bijzonder de meest verwaarloosden, zoals dat karakteristiek is voor de C.Ss.R.
gemeenschap bij de verkondiging van het evangelie.
49. Gesteund door de Redemptoristen,, zullen de "Leken-Missionarissen van de
Allerheiligste Verlosser" "het Goddelijke gebod in het leven van de aardse
gemeenschap" tot uitdrukking brengen (Gaudium et Spes, 43), door steeds de
noden en behoeften van de armen en meest verlatenen een bijzondere plaats te
geven. Op deze manier zullen zij niet alleen als gedoopten beantwoorden aan
hun roeping tot heil, maar ook de andere gelovigen tot bemoediging en steun
zijn.
50- De participatie van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zal
de Redemptoristen helpen, het Evangelie dusdanig te verkondigen dat het
verstaan en beleefd wordt als bevrijding en verlossing van de hele
persoonlijkheid. Het opkomen voor de fundamentele rechten van de armen op
rechtvaardigheid en vrijheid in de geest van het evangelie dient daarom de
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"Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" voortdurend bezig te
houden.
2.2 Deelname aan het apostolisch leven van de Redemptoristen
51. De concrete invulling van de samenwerking en participatie van de "LekenMissionarissen van de Allerheiligste Verlosser" in het apostolisch leven van de
Redemptoristen moet door de Statuten van de (V) Provincie worden vastgelegd,
rekening houdend met de situatie en mogelijkheden ter plaatse en door de
inspraak van de "Leken- Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zelf,
met inachtneming van de voorschriften van het Canoniek Recht en ons eigen
Recht.
52. Zij dienen zo omschreven te worden, dat zij het religieuze karakter van de
Congregatie enerzijds, en het leek-zijn van de "Leken-Missionarissen van de
Allerheiligste Verlosser" anderzijds, zowel als de wederzijdse belangen,
respecteren en ondersteunen. Bovendien moet die concrete invulling een
duidelijker erkenning en voortschrijdende ontwikkeling mogelijk maken van het
charisma en de rol van de Broeder Redemptorist, die immers op volwaardige
wijze deel uitmaakt van de C.Ss.R. gemeenschap.
53. Omdat de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" dezelfde
wortels hebben en uit dezelfde bronnen putten als wij, is het nodig dat zij:
- minstens af en toe deelnemen aan het gebedsleven en de bezinning
op het evangelie van de C.Ss.R. gemeenschap;
-

eveneens bij bijzondere gelegenheden
gemeenschappelijk leven van de communiteit;

deelnemen

aan

het

- een duidelijk herkenbare rol hebben binnen de pastorale projecten
van de communiteit;
- positief samenwerken bij het realiseren van de pastorale prioriteiten van
de (V) Provincie.
56. De verhouding van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" tot de C.Ss.R, gemeenschap ten aanzien van economische en
sociale waarborgen (salaris, verzekeringen en pensioenen) moet geregeld
worden overeenkomstig het ter plaatse geldend burgerlijk recht en moet
contractueel worden vastgelegd, waarbij ook toekomst verzekerd is. Dit
geldt zowel voor vrijwillige samenwerking als voor een werkelijke
arbeidsovereenkomst.
57. De Redemptoristen dienen de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" en in het bijzonder diegenen die zich voor een langere periode
verbinden, broederlijke solidariteit en bijstand te garanderen, in het bijzonder in
geval van ziekte en ouderdom. De Statuten van de (V) Provincie dienen
hiervoor duidelijke richtlijnen te geven.
2.3 Vorming
58. Iemand wordt niet zomaar missionaris. Dit vereist een aangepaste scholing op
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cultureel, spiritueel en pastoraal gebied. Ook in bun verder hun leven hebben
de "Leken- Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" deze verdere
scholing nodig. Zowel de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser", als de C.Ss.R. gemeenschap moet de noodzaak hiervan als een
prioriteit beschouwen.
59. Voor deze vorming zijn de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste
Verlosser" in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Zij dienen boven alles zorg
te dragen voor het voortdurend ontwikkelen van hun menselijke en christelijke
vorming, in overeenstemming met hun specifieke roeping en beroepsmatige
verantwoordelijkheden. Hierin wortelt elk spiritueel en pastoraal element, dat
voor het apostolisch leven van de Redemptoristen kenmerkend is.
60. Van haar kant zal de Redemptoristische gemeenschap er voor zorgen dat
middelen en mogelijkheden voor deze vorming geboden worden:
- door een systematisch plan op te stellen voor eerste en voortgezette
scholing, dat met uiteenlopende aspecten rekening houdt;
-

door hen uit te nodigen deel te
vormingsbijeenkomsten voor de C.Ss.R. zelf;

nemen

aan

belangrijke

- door een persoon of groep te benoemen op (V) Provinciaal niveau die, met
behulp van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zelf,
een actievere rol in hun. vormingsproces zal spelen.
61. De "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" zullen periodiek
onder elkaar bijeenkomsten houden - op (V) Provinciaal of Regionaal niveau ter onderlinge ondersteuning, het delen van ervaringen en het uitwisselen van
gegevens.
62. De Redemptoristische gemeenschap dient in de aanwezigheid en samenwerking
van de "Leken-Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser" een waardevolle
bijdrage te zien voor haar eigen vorming en bijscholing zodat deze beter kan
beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van diegenen aan wie zij het
evangelie moet verkondigen. Deze bijdrage van de leken is vooral belangrijk
voor de vorming van jonge Redemptoristen.
(Namens de Generale Raad,
Juan Manuel Lasso de la Vega, C.Ss.R. Superior generalis)

3. De geassocieerden binnen de werking
redemptoristen binnen de Clemensprovincie

van

de

3.1 Wat bedoelen we als we spreken over een geassocieerd lid van de
Clemensprovincie?
Het basisidee is dat het om een roeping gaat waarbij leken zich geraakt en
aangesproken voelen door de redemptoristische spiritualiteit en dit in hun leven
gaandeweg meer en meer willen vervlechten samen met de medebroeders van de
Clemensprovincie en de congregatie. Het gaat om een proces dat nooit af is en dat je
samen met de redemptoristische gemeenschap gaat. Een geassocieerde is bij deze
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niet iemand die met vrucht een aantal vormingsdagen heeft gevolgd en na een soort
examen (bij wijze van spreken) op basis van zijn kennis de titel geassocieerde kan
krijgen. Het gaat eerder om zich doorheen het contact met de redemptoristen als leek
zo aangesproken en betrokken te weten dat je dit wil verdiepen samen met anderen.
Doorheen het traject dat je samen aflegt zal duidelijk worden of dit je weg is binnen de
kerk en de samenleving. Dit kan men dan uitspreken voor de grote redemptoristische
gemeenschap en in deze testperiode kan men dit elk jaar opnieuw hernieuwen. De
lekendag lijkt ons hier een goed moment voor. Het kan best zijn dat iemand na een jaar
mee op stap gaan met de groep ervaart dat hij of zij nog niet klaar is om de stap te
zetten en pas na het tweede jaar kiest om de stap te zetten en daarin door de
begeleiding en de redemptoristische gemeenschap dan ook bevestigd wordt.
3.2 Hoe verloopt het vormingstraject?
Deze benadering van wat wij onder geassocieerden verstaan heeft meteen ook
gevolgen voor het vormingstraject dat we willen aanbieden. De vorming zal bestaan uit
een aantal impulsen die zullen worden aangeboden die verband houden met de
redemptoristische spiritualiteit. Maar deze impulsen zijn een aanzet om de
geassocieerden in vorming te stimuleren om vooral binnen hun eigen leven te zien hoe
ze deze impulsen reeds beleven en nog verder kunnen verdiepen. In dit
vormingstraject is het ook belangrijk dat de kandidaat geassocieerden regelmatig een
gesprek hebben met een begeleider over hoe hun traject persoonlijk loopt. Zo kan dan
begrepen worden wanneer voor de kandidaat het moment rijp is om de stap te zetten
om zich aan te bieden om geassocieerd lid te worden. Het is een proces waarbij de
persoonlijke component centraal staat maar ook de groep en de begeleiding van de
groep een belangrijke rol spelen. Het gaat om een stap die men zet in de grootste
vrijheid en waarbij kost wat kost moet voorkomen worden dat men zich “beter” zou
gaan voelen dan andere leken eens men de stap heeft gezet.
3.3 Hoe is het praktisch verloop van dit vormingstraject?
o
We kiezen voor een introductiedag en vier vormingsdagen verspreid over een
werkjaar met de jaarlijkse lekendag als scharniermoment. Een vormingsdag loopt van
10 u tot 17 u.
o
Op 28 april 2012 houden we in Wittem een introductiedag voor alle kandidaat
geïnteresseerden.
o
In september, november 2012 en januari 2013 wordt telkens één vormingsdag
georganiseerd.
o
De vrijdag voor de zaterdag van de jaarlijkse lekendag is er een soort retraite
met overnachting. Tijdens de eucharistieviering van de lekendag spreken dan de
nieuwe geassioceerden hun engagement uit en hernieuwen de (oude)
geassociceerden hun engament binnen de redemptoristische familie.
o
De vormingsimpulsen die we in deze vormingsdagen zouden willen doorlopen
zijn vooral gericht om mensen te stimuleren om tot volwassen mondig geloof te komen
midden in de wereld en de kerk van vandaag:
• Een intense kennismaking tussen de deelnemers en begeleiders waarbij
ruimte wordt gemaakt voor ieder zijn verhaal binnen de redemptoristische
familie.
 De spiritualiteit van de bronfiguren: Alfonsus, Clemens e.a.
 Kennismaking met de constituties
•
Het gebed: gemeenschapsgebed en persoonlijk gebed
•
De binding met de kerkgemeenschap
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•
Het thema “verlossing”…
•
Inzet voor de “armen”…in al zijn aspecten
•
Missionair in het leven staan en dialoog met cultuur.
•
De locale verbinding met de redemptoristische gemeenschappen en
projecten
•
De roeping, de opdracht en de keuze om als geassocieerde in het leven
te staan.
•
Deze lijst zal gaandeweg de vorming zich ontwikkelt verder worden
bijgestuurd, aangevuld en vermoedelijk uitgebreid.
o
Deze impulsen kunnen worden verrijkt en verruimd door de talenten van de
verschillende deelnemers. Deze thema’s worden doorlopen in overleg met de
deelnemende groep. We gaan er van uit dat vooral in de startende groep er mensen
aanwezig zullen zijn met heel wat voorkennis over de redemptoristische spiritualiteit en
reeds met een aantal van deze thema’s aan de slag zijn gegaan. We willen voorkomen
dat deze vormingsmomenten schoolse leermomenten worden. De aandacht gaat
vooral naar de manier waarop deze thema’s doorwerken in het persoonlijk leven.
Tegelijk is er de meerwaarde van het groepsproces dat voor iedereen nieuwe
uitdagingen met zich kan meebrengen die helpen om te groeien en vooruit te gaan.
o
Het voorstel zou zijn dat de impulsen op jaarbasis worden aangeboden en dat
men de geassocieerden die hun engagement reeds hebben uitgesproken mee uitnodigt
om in dit traject mee te stappen. Immers deze thema’s zijn altijd nieuw en zijn zeker na
een eerste jaar niet doorwerkt. De groep krijgt op deze manier een goede mix en de
geassocieerden kunnen zo ook hun bijdrage geven in het proces aan de nieuwkomers.
Maar ook omgekeerd kunnen de nieuwkomers de geassocieerden prikkelen om
stappen te zetten.
We zouden de vormingsmomenten op verschillende locaties laten doorgaan in de
provincie. Aanvankelijk van het aantal deelnemers zouden we voorstellen dat als er
voor elke taalgroep voldoende deelnemers zijn we twee groepen zouden maken zodat
men het proces in zijn eigentaal kan doormaken. De start, de maaltijden en mogelijke
bezinningsmomenten zouden we gemeenschappelijk laten doorgaan. Op deze manier
moet iedereen zich evenveel verplaatsen en leert men de verschillende realiteiten van
de Provincie St.-Clemens kennen.
•
April: info dag gaat door in Wittem
•
September: vormingsdag 1 gaat door in Kirchellen.
•
November: vormingsdag 2 gaat door in Gent
•
Januari: vormingsdag 3 gaat door in Wittem
•
Maart: vormingsdag 4 gaat door op de locatie waar de lekendag doorgaat.
o
Op de lekendag wordt voor in de eucharistieviering gezocht naar een passende
vorm om zijn engagement voor één jaar uit te spreken. Dit engagement voor de
gemeenschap is een belangrijke stap voor de geassocieerden die men in alle vrijheid
en met alle verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en gedragen door de
gemeenschap zet.

3.4 Hoe ziet men de persoonlijke begeleiding?
We zullen ook in de periode tussen de vormingsdagen voorstellen dat de kandidaat
geassocieerden een gesprek hebben met een begeleider die ze zelf mogen kiezen. Het
begeleidend team zal een aantal redemptoristen en leken aanspreken en vragen of ze
die taak op zich willen nemen.
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3.5 Verwacht men van de kandidaat geassocieerden nog andere opdrachten?
Er kunnen samenkomsten zijn tussen geassocieerden en kandidaat geassocieerden
die verbonden zijn met een zelfde redemptoristisch project om opdrachten uit te werken
of sommige thema’s nog verder te verdiepen. Bovendien wordt iedereen die in dit
traject zit ook uitgenodigd om zijn bestaande engagementen binnen de
redemptoristische familie voluit op te pakken. Dit is een van de redenen waarom we het
aantal expliciete vormingsmomenten willen beperken en eerder willen inzetten op een
permanent langdurig vormingsproces dat combineerbaar is met het gezin, het werk en
de andere engagementen van de leken in de kerk en de samenleving.
3.6 Wie neemt deel aan het begeleidingsteam?
Het team dat de vorming opstart in de deze beginperiode bestaat uit P. Guido
Moons(eindverantwoordelijke), P. Ludger Wolfert, Eric Corsius en Walter Van Wouwe.
Voor het aanbrengen van de vormingsimpulsen zal zeker beroep worden gedaan op
mensen met extra competenties binnen de Clemensprovincie.
3.7 Hoe verloopt de aanvraag om deel te nemen aan het vormingstraject?
De eerste stap is dat je deelneemt aan de introductiedag. Vervolgens vragen we je om
een motivatiebrief te schrijven gericht aan de provinciale raad van de
Clemensprovincie. Dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met
iemand van het begeleidingsteam en iemand van de provinciale raad. Op basis van dit
gesprek laat de provinciale raad weten of je kan starten met het vormingstraject.
3.8 Hoe zien we de relatie tussen de geassocieerden leden die tegelijk in
loondienst zij in de redemptoristische projecten en de redemptoristen?






Het is evident dat van bij het begin een duidelijk onderscheid moet gemaakt
worden tussen werken in loondienst voor de redemptoristische projecten en de
keuze om te leven als geassocieerd lid van de congregatie. Het ene valt onder
het onderhandelde arbeidscontract en het andere is een persoonlijke keuze en
valt dus onder de afspraken tussen het geassocieerde lid en de congregatie. Als
op de werkplek blijkt dat een geassocieerd lid misbruik maakt van het statuut
kan de congregatie de verbinding met de geassocieerde op elk moment
verbreken.
De Redemptoristische projecten en de werking van de provincie hebben er alle
belang bij om bij het aanwerven van personeel na te gaan of mensen de
gepaste vaardigheden hebben en tevens de juiste ingesteldheid. Het
personeelsbeleid loopt volgens de moderne regels van het human resources
beleid in een organisatie. Als mensen de juiste competenties hebben en tevens
kiezen om geassocieerd te zijn dan is dit een goede zaak voor de werking van
de projecten en de provincie. Maar een geassocieerde kan nooit omwille van zijn
geassocieerd zijn een bepaalde functie opeisen in loondienst binnen een van de
projecten of de provincie.
Tijdens de vormingsperiode van geassocieerde leden moet voldoende ruimte
gemaakt worden voor het uitzuiveren van de motivatie en het benadrukken dat
leven als geassocieerde een persoonlijk engagement is.
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De bijdrage van geassocieerde leden moet vooral positief worden gezien voor
de verschillende werkplekken. Geassocieerde leden zullen vanuit hun vorming
en beleving van het charisma, de Redemptoristische toets in hun werkplek
versterken.
 Als geassocieerde leden persoonlijke, economische of familiale problemen
hebben dan kan het netwerk van de geassocieerden en hun verantwoordelijken
zorgen voor ondersteuning en begrip zoals dat in een hechte familie past.
Geassocieerde leden kunnen echter geen economische of andere aanspraken
claimen aan de congregatie of hun werkplek omwille van het geassocieerd lid
zijn.
3.9 Hoe kunnen we op de hoogte blijven van het vormingstraject en de werking
van de geassocieerden binnen de Clemensprovincie?
Via de website: www.stclemens.org/leken.
Of neem persoonlijk contact op met een van de
teamleden:
Regio Vlaanderen: Walter Van Wouwe, 0494 52 99 58
of walter.vanwouwe@me.com
Regio Nederland: Eric Corsius, 0648 65 11 49,
e.corsius@redemptoristen.nl
Regio Keulen – Duitsland: P. Ludger Wolfert, 0931 796
56 18,
ludger.wolfert@redemptoristen.org
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