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Aansluiten bij Ars et Fides  
- een verstandige keuze - 

 
Visietekst besproken tijdens de Algemene Vergadering Ars et Fides, 

Torino (I), 29.4.2007 
 
Het lijkt ons vanzelfsprekend dat een vereniging zich af en toe bezint over haar 
identiteit en haar bestaansreden. 
 
1- Vaststellingen 
 
Onze federatie ontsnapt niet aan deze essentiële vraag, niet enkel om het lidmaatschap van 
onze aangesloten groepen bij Ars et Fides te bestendigen (verschillende groepen, vooral van 
buiten Frankrijk, hebben de federatie verlaten), maar ook om nieuwe groepen aan te trekken, 
heel in het bijzonder die groepen waarmee we tijdens een reis persoonlijke contacten 
hebben, of zelfs groepen die uitgenodigd werden naar onze sessies, maar die we  blijkbaar 
niet enthousiast kunnen maken voor het Ars et Fides-project. 
 
Daardoor kan de indruk ontstaan dat de reden van bestaan van onze federatie een reeks 
van mooie samenkomsten is, die normaal gezien om de twee jaar worden gehouden op een 
plek van spiritueel en cultureel belang, waar de deelnemers bijzonder goed ontvangen 
worden door de lokale groep, zelf aangesloten bij Ars et Fides. Maar ook dan moeten we 
vaststellen dat sommige aangesloten groepen zelfden of nooit vertegenwoordigd zijn. 
 
 
2- Even in herinnering brengen: onze doelstellingen en onze interesses 
 
Natuurlijk zijn de aangesloten groepen zich hiervan bewust : onze Europese federatie is 
geen super-reisagentschap met interessante aanbiedingen. Ze biedt in de eerste plaats 
gelegenheid tot ontmoeting aan vertegenwoordigers van groepen uit religieuze 
omgevingen, die vanwege hun aard, stijl of bestemming heel divers zijn (kathedralen, 
basilieken, kerken, abdijkerken, kapellen), afkomstig uit meerdere landen en regio’s (zeven 
landen, zes talen), en van uiteenopende grootte en structuur. 
 
Maar alle groepen hebben een zelfde doel en gelijksoortige interesses, zoals ze omschreven 
werden in het Charter van Angers (1988) en de visietekst van Chartres (Identiteit van Ars 
et Fides - 1995). We halen ze hier kort aan: 
 
 
Een zelfde doel: 
 

- onze groepen zijn open christelijke communauteiten van vrijwilligers die bezoekers 
ontvangen en hen het monument in zijn drie dimensies voorstellen : historisch, 
artistiek en christelijk 

- onze groepen stellen zich ten dienste van een kerkelijk monument waarvan zij de ziel 
zoeken, de authentieke geest en de boodschap die de stenen en de gelovige 
gemeenschap ervan uitdragen. 

 
Een zelfde interesse: 
 

- onze groepen, die soms te geïsoleerd werken of enkel op hun eigen monument zijn 
afgestemd, willen mekaar beter leren kennen, steunen en helpen; 
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- onze groepen kunnen mekaar wederzijds verrijken op het vlak van denkwerk, 
vorming, pedagogisch werk en uitwisseling van gidsen. 

 
 
3- Wat al verwezenlijkt werd 
 
Zoals beschreven in de presentatiebrochure die in meerdere talen beschikbaar is, biedt Ars 
et Fides een “uitwisselingsplatform”, in het bijzonder tijdens onze samenkomsten. 
 
Daarom wordt tijdens de samenkomsten naar aanleiding van de Algemene Vergaderingen 
veel tijd besteed aan uitwisseling van ideeën tijdens werkgroepen. 
 
Onze leden weten het  : onze samenkomsten bevorderen vriendschappelijke relaties op 
niveau van ons gemeenschappelijke huis dat Europa is, en ze creëren een echte band. Die 
uit zich onder meer door 

- contacten tussen groepen binnen een zelfde regio (bijvoorbeeld Tours en Angers, 
Reims en Paris) ; 

- wederzijdse bezoeken waarbij op een bevoorrechte ontvangst kan gerekend worden; 
- het opstarten van jongerenprojecten van ARC (zoals in Bordeaux of Tours) ; 
- het doorsturen door het secretariaat van talrijke ontvangen concrete vragen om 

informatie of kandidaturen voor het gidsen naar de belanghebbenden groepen ; 
- uitwisseling van documentatie tussen de groepen ; 
- vertaling van folders en brochures in verschillende Europese talen. 

 
We willen ook wijzen op een nuttige dienst die dank zij de moderne communicatiemedia 
permanent beschikbaar is : onze website Ars et Fides, waarvan we wellicht onvoldoende 
de mogelijkheden kennen en benutten: 

- beschikbaar in zes talen ; 
- hij brengt nieuws over onze federatie en staat ook ter beschikking als 

communicatiekanaal voor groepen die zelf niet over een website beschikken; 
- hij bevat de lijst van de aangesloten groepen met link naar de groepen die een eigen 

website hebben ; 
- de basisteksten van Ars et Fides zijn erin opgenomen en de site wordt aangevuld met 

de verslagen van recente werkgroepen; 
- de site kan nog verrijkt worden met ideeën die leven bij onze aangesloten groepen,   

mits die doorgegeven worden aan het secretariaat . 
 
 
4- Welke strategie voor de toekomst? 
 
Al deze bedenkingen, vertolkt door het bestuur, komen tegemoet aan de bezorgdheid en de 
vragen van een aantal van onze leden. Daarom spreken we klare taal. 
 
We moeten een duidelijke strategie hebben voor de toekomst : 
 

- “slapende” groepen weer aanspreken en ze aanmoedigen om naar onze 
bijeenkomsten te komen; 

- groepen aansporen om telkens één of meerdere vertegenwoordigers naar onze 
samenkomsten te sturen, zodat de taak om contact te onderhouden met de federatie 
niet op de schouders van één en dezelfde persoon rust; 

- de moed niet verliezen om groepen die recent hebben afgehaakt, weer “op te vissen”; 
- de idee hernemen om een kandidaat-groep een aangesloten groep als ‘peter’ of 

‘meter’ toe te wijzen ; 
- opnieuw contact opnemen met personen of groepen die we bij een bezoek hebben 

ontmoet of die eerder de federatie hebben aangeschreven; 
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- contact opnemen met of samenkomsten plannen tussen de aangesloten groepen, 
buiten onze jaarlijkse algemene vergadering; 

- binnen het bestuur van de federatie een verantwoordelijke aanstellen voor het 
“heropvissen”, het opnieuw lanceren of het doen aansluiten van groepen; 

- één of twee leden van de aangesloten groepen uitnodigen om samen met het bestuur 
deze taak waar te nemen (dergelijke mogelijkheid is voorzien in de statuten); 

- en tot slot : we moeten ons allemáál geroepen voelen om de geest van Ars et Fides 
door te geven aan de gidsen die we tijdens een bezoek ontmoeten of aan de locale 
geestelijkheid en om hen zin te geven aan te sluiten bij onze federatie. 

 
 
 
 
tekst : Bernard Quentin, bestuurslid Ars et Fides vzw 
vertaling : Mieke De Jonghe 


