Inspireren en verbinden
Kerk met toekomst
Hoe breng je vandaag geloof ter sprake?
Hoe trek je mensen aan tot de Kerk?
Hoe zorg je voor een warme kerkgemeenschap?
Hoe houd je tradities in ere, maar kun je ook vernieuwen?
Op deze vragen en nog vele andere zoeken we naar een antwoord tijdens onze inspiratiedag.
Nikolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor, zet ons op weg. Hij slaagt erin op een laagdrempelige
manier geloof en Kerk ter sprake te brengen. Gebruik van internet en sociale media horen voor hem
bij het dagelijkse leven, ook dat van de Kerk.
Nadien bieden we verschillende workshops aan:
 Nikolaas Sintobin neemt er, na de inleiding, één voor zijn rekening.
 YOT geeft een workshop rond het Vredeslicht, dat in de Geboortegrot te Bethlehem
ontstoken wordt en dan de wereld rondreist. YOT is een labo voor levensbeschouwing en
ruimte voor perspectief, gevestigd in Brugge.
 De Inspiratiekaravaan zet ons aan het werk rond nieuwe vormen van Kerk-zijn en
gemeenschap vanuit de toekomst. Anja T’Kindt is bezieler van De Inspiratiekaravaan, in Gent.
 Het Gentse i-Lab, verbonden aan de Clemenspoort van Gent, zorgt voor een workshop rond
‘geloofscirkels’. Tijdens deze workshop denken we na over hoe we mensen op een
eigentijdse manier kunnen verzamelen rond het evangelie.
 I-lab verzorgt een werkwinkel rond het project I-WAVE. De missie van dit project is een golf
laten ontstaan van mensen die elkaar vinden in het zich positief inzetten om onze
samenleving warmer, zorgzamer en duurzamer te maken. Figuren als pater Damiaan zijn
hierbij onze inspiratiebron.
 Bart Geryl helpt ons gemeenschap vormen rond inspirerende figuren, in het bijzonder de
figuur van Constant Lievens. Pater Lievens zette zich in India in voor de meest kwetsbaren.
Bart Geryl droeg het proces voor zijn zalig- en heiligverklaring.
Praktische informatie:
 De inspiratiedag gaat op 19 oktober 2019 door in het Damiaancentrum: Sint-Antoniusberg 5,
3000 Leuven.
 Onthaal vanaf 9.30 u. – slot om 15.00 u. Het volledige programma vind je op www.missio.be.
 Vooraf inschrijven is verplicht en kan op www.missio.be , pub@missio.be of 02 679 06 42.
 We vragen geen inschrijvingsgeld, maar een vrije bijdrage is welkom.

