BIJBELS LEIDERSCHAP

Het “Interdiocesaan Pastoraal Beraad”
(IPB) plaatst het thema “Leiderschap” op de
agenda van het IPB – forum.
Voor plaatselijke gemeenschappen is de rol
van de verantwoordelijke zeer belangrijk.
Op 4 oktober vergaderde het IPB-forum een
eerste keer over het thema. Voorzitter Josian
Caproens sprak in haar inleiding over drie
uitdagingen die een reflexie over leiderschap
vragen.
1. De reorganisatie van de territoriale
pastoraal, een hertekening van de parochies,
en/of andere pastorale eenheden. Een sterk
en bemoedigend leiderschap is nodig. Ook
de herstructurering van de centrale organen
van de Rooms Katholieke Kerk in Rome
vraagt om een moedig leiderschap.
2. Belangrijk blijft hoe we
gemeenschapsvorming vanonderuit zuurstof
kunnen geven. Meer dan ooit zal de
vrijwilliger het verschil maken. Wij mogen
hen niet onderschatten.
3. Mensen ervaren onmacht en onzekerheid.
Er is nood aan dragende, helende
gemeenschappen die mensen perspectief
geven.
Maar ook nood aan contrastgemeenschappen die idealen nastreven, met
leiders die dit contrast belichamen en zorg
dragen voor de kwaliteit van het leven.

Het IPB wil niet zozeer nadenken over
leiderschap als management, maar veeleer
stilstaan bij de ziel en bezieling ervan. Hoe
kunnen Bijbelse figuren inspirerend zijn
voor onze eigen visie op leiding geven.
Mozes, David en Ezechiël allen uit het oude
testament citeert men reeds. Wat voor het
nieuwe testament? Bijbels leiderschap wordt
gezien als antwoord op een vraag die van
elders komt. Het is een roeping die groter is
dan zichzelf. Er is een grote nood aan
vorming en ondersteuning van de huidige en
toekomstige leiders. Kun je bezield
leiderschap leren?
In de volgende forum vergaderingen kunnen
volgende vragen en bekommernissen nog
aan bod komen: Welke type van leiders
hebben wij vandaag nodig?
Hoe geven we samengedragen
verantwoordelijkheid gestalte?
Hoe leiders vinden en vormen?
“Leiderschap” : een bezielend thema van het
IPB. Proficiat en dank.
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