eze aanwezigheid van het universele “hier” en
niet langer aan de andere kant van de zee nodigt
ons uit om opnieuw na te denken over de manier
waarop wij ons christelijk getuigenis beleven: een gastvrije
Kerk, een gemengde Kerk, een inclusieve Kerk, een Kerk
die anders universeel is.…

D

Deze multiculturaliteit heeft reeds belangrijke gevolgen
voor de bezieling van de christelijke gemeenschappen.
In sommige Belgische bisdommen, bijvoorbeeld, vertegenwoordigen “priesters van elders” tot 60% van de
priesters met parochieverantwoordelijkheid. In religieuze
gemeenschappen, zowel apostolische als contemplatieve, zijn broeders en zusters van andere origine soms
de meerderheid geworden.
Deze snelle evolutie roept veel ecclesiologische en pastorale
vragen op. Hoe kunnen wij deze actoren van christelijk
leven verwelkomen? Hoe kunnen we christenen vormen
om meer gastvrij te zijn? Vertraagt deze komst van “priesters van elders” niet de onvermijdelijke veranderingen in
de Belgische Kerk? Worden ze serieus genomen? Zijn ze
niet te weinig geaccultureerd voor onze geseculariseerde
samenleving? Welke vorming in de ecclesiologische en
spirituele uitdagingen van pastoraal werk in Westerse
samenlevingen krijgen zij bij hun aankomst in België? Hoe
kunnen we, dankzij de bewezen multiculturaliteit van de
actieve christelijke leden van de Kerk in België, opnieuw
nadenken over een andere stadspastoraal, een pastoraal
van inclusiviteit en gastvrijheid? Een meer profetische
pastorale zorg, kritischer tegenover vormen van uitsluiting

Actoren van
verschillende
herkomst

en met meer durf tegenover de creatieve mogelijkheden
van het verwelkomen van verschillen?
Dat zijn zowel de intuïties als de vragen waarmee het internationaal colloquium “Omnes Gentes” van november 2022
rekening zal houden: door te luisteren naar verscheidenheid
en multiculturaliteit te ontvangen, waarbij verhalen en getuigenissen worden afgewisseld met uiteenzettingen over
de theologische, ecclesiologische en pastorale uitdagingen
van een Belgische Kerk in harmonie met de sociale, menselijke en burgerlijke evoluties van een gemengde wereld,
waar het universele altijd aanwezig is.

in de Katholieke Kerk
in België

Dit colloquium staat open voor alle belangstellenden. De
presentaties zullen in het Engels, Frans of Nederlands worden
gegeven. De teksten van alle presentaties worden in de andere twee talen vertaald en tijdens de conferentie verspreid.

Ecclesiologische en pastorale uitdagingen

Wetenschappelijk comité
• Prof. Henri Derroitte (UCLouvain)
• Prof. Peter De Mey (KU Leuven)
• Prof. Philibert Kiabelo (Lumen Vitae)
• Abbé Théogène Havugimana (Missio)
• Mevr. Camille Banse en M. Salvatore Manfroid
(doctorandi, UCLouvain)

Inschrijvingen

Louvain-la-Neuve
en Leuven,

Er moet een inschrijvingsformulier worden ingevuld,
door naar de website www.missio.be te gaan,
en dan op het tabblad “Omnes Gentes”.

Inschrijvingskosten
• 100 euro voor het hele colloquium of
• 25 euro per halve dag
• Gratis voor leraren en studenten

Voor alle inlichtingen,
stuur een e-mail naar dit adres:

omnesgentes@missio.be

Design: www.acg-bxl.be

De Belgische samenleving wordt steeds multicultureler.
België, in het centrum van Europa, is een kruispunt voor
werknemers, onderzoekers, studenten, vluchtelingen,
migranten en kunstenaars die er elkaar ontmoeten en er
vaak dagelijks wonen. Hetzelfde geldt voor de Belgische
Kerk: haar gezicht verandert snel. De aanwezigheid van
christenen van verschillende origine en cultuur in de gemeenschappen neemt toe. Dit geldt voor catechumenen,
kinderen in catechese, deelnemers aan vieringen, pastorale
animatoren, enz. En hoe zit het met gemeenschappen
van religieuzen of priesters in parochies?

van maandag 28
tot woensdag 30
november 2022
Een organisatie van het samenwerkingsverband OMNES GENTES,
dat de theologische faculteiten van KU Leuven en UCLouvain,
het centrum Lumen Vitae en Missio-België omvat

Programma

Dinsdag 29 november 2022

16u30

 oe kijkt een bisschop naar deze
H
actoren van buitenlandse herkomst
Mgr Vanhoutte, bisschop-referent
voor Missio

17u00

Debat

17u30

Afsluiting van de dag

Provinciehuis Leuven - Provincie Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Maandag 28 november 2022
Auditorium SOCRATE 11,
place Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve
13u15-14u00	
Onthaal, inschrijvingen,
koffie en versnaperingen
14u00

Welkomstwoord
Prof. Geert Van Oyen, UCLouvain

14u10	
Voorstel van Missio en van het
samenwerkingsverband Omnes Gentes
Théogène Havugimana,
directeur van Missio-België
14u20

Inleiding : de uitdagingen
van dit colloquium
Prof. Henri Derroitte, UCLouvain

15u00

 aar een andere theologie
N
van de universaliteit van de Kerk :
gemengde gemeenschappen
Prof. Ignace Ndongala,
Université de Montréal

15u40

Koffiepauze

16u10

Debat

16u50

 ulticulturele projecten in het Westen,
M
met bijzondere aandacht voor de stad
Prof. Clare Watkins,
University of Roehampton, London

17u30

18u00

Slotdebat
Gemodereerd door Prof. Philibert Kiabelo,
Lumen Vitae

9u00-9u50

Onthaal

9u50

Verwelkoming
Prof. Bénédicte Lemmelijn, KU Leuven

10u00

 ie zijn de priesters van buitenlandse
W
herkomst ? Hoe lang zijn ze reeds
in België ? Wat zijn hun taken ?
M. Augustin Kamb, UCLouvain

10u40	
Fidei Donum : geschiedenis
van een encycliek
Dr. Caroline Sappia, UCLouvain
11u20

Woensdag 30 november 2022
Auditorium SOCRATE 11,
place Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve
9u00-9u30

Onthaal

9u30

 inksterkerken en Gods zending
P
in katholiek België:
een Afrikaans intercultureel
theologisch perspectief
Prof. Joseph Bosco Bandura,
Evangelische Theologische Faculteit,
Heverlee

Koffiepauze

11u45	
De organisatie van deze uitwisselingen
tussen lokale Kerken : drie aspecten
E.H. Godfroid Kouégan bericht over
Togo-Suisse, een contactgroep
van priesters uit Togo die werkzaam
zijn in West-Zwitserland;
	E.H. Vital Nlandu (deken van Malmédy)
over onthaal en integratie van nieuwe
priesters uit Afrika in het bisdom Luik;

10u00	Missionaire broederschap
en synodaliteit:
op zoek naar goede praktijken
Prof. Marie-Hélène Robert;
Université catholique de Lyon

	Mevr. Carla Ghesquière (Missio)
over de praktische kwesties

10u30

12u15

Debat

13u00-14u30 Middagpauze
14u30	
Zullen de actoren van buitenlandse
herkomst onze bisdommen redden?
Prof. Mgr Luca Bressan,
Universiteit van Milaan
15u00

Afsluiting van de dag

15u30

 ormen de actoren van buitenlandse
V
herkomst een rem op de inculturatie
van de boodschap en de opwaardering
van de leek ?
Prof. Arnaud Join-Lambert, UCLouvain
Pauze

16u00	
Vreugde en ontgoochelingen,
verwachtingen en toekomst bij actoren
van buitenlandse herkomst
Mgr Juvenal Rutumbu, Rwanda,
vicaris-generaal in Evry

Koffiepauze

11u00	
Samenwerken met pastorale actoren
van verschillende herkomst :
ervaringsberichten
E.P. Martin Mvibudulu,
provinciaal van de paters van Scheut
(cicm) voor België en Nederland
	Zr. Dancille Uwimana (UCLouvain;
Rwanda; zuster van Ste-Marie de Namur)
	Mevr. Marie de Wilde,
pastorale animatrice, vicariaat Brussel
11u25

Debat

12u25

Synthese
Prof. Gilles Routhier,
Université Laval Québec

12u55

Afsluiting
Prof. Peter De Mey, KU Leuven

13u00

Einde van het colloquium

