VASTENCONFERENTIES 2019
Borgerhout / Franciscus Xaverius

Geloven in tijden
van een veranderend klimaat

Welkom op de vastenconferenties 2019
van de kergemeenschappen van Borgerhout Extra Muros
in de Pastorale Eenheid Heilige Christoffel.
We leven allemaal in een veranderend klimaat. De
verandering raakt alle levensdomeinen, ook de kerken en
de planeet. De vastenconferenties willen een ondersteuning zijn
voor jonge en oudere generaties om met geloof, hoop en liefde te
blijven werken aan liefdevolle rechtvaardigheid, barmhartigheid
en zorg voor de Schepping.

Plaats: Xaveriuscollege lokaal C01 - ingang via de kerk Collegelaan 32 – Borgerhout.
(Tram 24 Melkmarkt - Centraal Station - Silsburg (halte Joe English)).

Toegang: 3 euro/avond | Lokalen en sanitair zijn
toegankelijk voor mensen met een beperking.

Maandag 11 maart 20u
“Een Hele(nde) Kunst”
Ronald Sledsens (deken van Antwerpen)
mediteert bij kunstwerken om de weg te blijven vinden naar
Nieuw Leven, naar Pasen.
Maandag 18 maart 20u
“Uit de Schaduw”
Els Van Doren (proost Chiro Jeugd-Vlaanderen)
Hoe kunnen we meewerken aan de preventie van suïcide en
psychische
kwetsbaarheid
vanuit
onszelf,
jeugden
volwassenenverenigingen, kerkgemeenschappen?
Maandag 25 maart 20u
“Bijbelse vrouwen van nu”
Kolet Janssen (auteur)
Over Maria, Lea, Susanna en de anderen. Deze vrouwen hebben
het Bijbelse stof van zich afgeschud. Ze leven in onze tijd en in
onze samenleving en toch worden ze geconfronteerd met dezelfde
vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zusters.
Deze avond wordt georganiseerd met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Maandag 1 april 20u
“Van Antwerpen over Algerije tot de Amazone”
Johan Bonny (bisschop van Antwerpen)
Hoe kunnen we als christenen dialogeren met andersgelovigen en
met ‘Moeder Aarde’? Vanuit een reisverslag n.a.v. de
zaligverklaring van Charles Deckers in Algerije, de komende
synode rond het Amazonegebied en een ontmoeting met Belgische
missionarissen (waaronder Filip Cromheecke) die werken in
Brazilië.
Dit is ook koffiestop-avond voor Broederlijk Delen!

