Dag van Vredesspiritualiteit

Bemin uw vijanden
dinsdag
9 juli 2019
Brugge

Originele duiding van het gebod van Jezus

Rik Beernaert & Jan Vanden Berghe, Pax Christi Vlaanderen

In hoeverre is dit haalbaar in de politiek?
Johan Swinnen, ere-ambassadeur van België

In hoeverre is dit maatschappelijk haalbaar?

Mieke Van Hecke, voorzitter Vlaams Vredesinstituut & schepen stad Gent

Gesprek met het publiek over politieke,
maatschappelijke en spirituele betekenis

Brigitte Herremans, communicatieverantwoordelijke Vlaams Vredesinstituut
Iedereen die geïnteresseerd is in zingeving, gelovig en
niet-gelovig geïnspireerd vormingswerk, dienstwerk in
sociale organisaties en op pastoraal, maatschappelijk
en politiek vlak is van harte welkom.

Programma
09.00 u.

Onthaal met koffie/thee

09.45 u.
		

Welkomstwoord geïnspireerd door de vredesboodschap van paus 			
Franciscus van 1 januari 2019 “Goede politiek in dienst van vrede”

10.00 u.
		

Jan Vanden Berghe, lid werkgroep vredesspiritualiteit Pax Christi, duidt 		
op originele wijze het gebod van Jezus “Bemin uw vijanden”

10.15 u.
		
		

Inleiding door Johan Swinnen, ere-ambassadeur van België en 			
vredesambassadeur van Pax Christi Vlaanderen: ‘Bemin uw vijanden. 		
In hoeverre is dit haalbaar in de politiek?’

11.15 u.

Pauze

11.30 u.
Gesprek met publiek over politieke haalbaarheid van het gebod 			
		
gemodereerd door Brigitte Herremans, communicatieverantwoordelijke 		
		Vlaams Vredesinstituut
12.15 u.

Bezinnend en verstillend moment in de vroegere kapittelzaal

12.30 u.

Warm middagmaal en tijd voor ontmoeting

14.00 u.
		
		

Rik Beernaert, voorzitter werkgroep vredesspiritualiteit, getuigt over 			
“Ontwapenende kracht” vanuit het gelijknamige boek van Christian 		
Salenson en illustreert met een kortfilm uit het leven van de Ark

14.15 u.
		
		

Inleiding door Mieke Van Hecke, voorzitter raad van bestuur Vlaams 		
Vredesinstituut en schepen stad Gent: ‘Bemin uw vijanden. In hoeverre
is dit maatschappelijk haalbaar?’

15.15 u.
		

Gesprek met publiek over maatschappelijke haalbaarheid van het 			
gebod gemodereerd door Brigitte Herremans,

16.00 u.
		

Informatie Vredesweek 2019 ‘Bouwen aan Vrede - Mag het wat m€€r zijn?’ en
het initiatief ‘800 jaar ontmoeting van Franciscus en de sultan van Egypte’

16.30 u.

Goed thuis

Dinsdag 9 juli 2019 - Van 9.00 u. tot 16.30 u.
Grootseminarie ‘Ter Duinen’ - Potterierei 72, Brugge (bus 4, 14)
Inschrijven voor 4 juli via:
www.paxchristi.be/BeminUwVijanden of op 03/225 10 00
Deelnameprijs € 25 (incl. koffie/thee en warm middagmaal)

Overschrijven op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen
met vermelding ’Brugge - 9 juli - “je naam”’

