2014 – 2018: HONDERD JAAR LATER
In deze periode blijven wij denken aan allen die hun leven
verloren in de Groote Oorlog en aan alle leed dat mensen
overkwam 100 jaar geleden. Maar ook staan we stil bij het heden
en de toekomst. Ook vandaag hebben mensen te lijden onder de
gruwel van oorlog en geweld.
En wat met de toekomst? Welke rol kunnen wij daarin spelen?
Het Bisdom bij de Krijgsmacht
Antwerpse Raad van Kerken
Pax Christi Vlaanderen
Bisdom Antwerpen
nodigen u allen uit op een conferentie

dag met als thema:

‘Samen onderweg naar vrede’

ZALEN “DE STROMING” ANTWERPEN
NATIONALESTRAAT 111
21 MEI 2016
09.30 - 16.00 u.

PROGRAMMA
Welkom door Vicaris Bart Paepe van het Bisdom Antwerpen
Wim Smit, directeur Wereld Missie Hulp, gidst ons door deze dag.
In de voormiddag luisteren we naar sprekers :
Jacques Haers, theoloog
Carl Ceulemans, filosoof en docent aan de KMS.
Met muzikale intermezzo’s door Christel de Meulder en begeleider.
Daarna genieten we samen van een broodjesmaaltijd.
In de namiddag : afwisselend muziek en spreker :
Muziek : Debbie Lambregts vormt samen met Emma Coopman
“Klaproos”. Zij brengen liedjes over vrede.
Luisteren doen we naar Bijzonder Hoogleraar geestelijke verzorging
bij de krijgsmacht (NL.) Fred van Iersel, werkzaam aan de Universiteit
van Tilburg.
De Antwerpse Raad van Kerken sluit de dag af en wenst iedereen
wel thuis.

▪
WAAR? Zalen “De Stroming” Nationalestraat 111, Antwerpen
WANNEER? Zaterdag 21 mei 2016 van 09u30 tot 16u
Inschrijven is noodzakelijk en dit tot 19 mei via e-mail:
emmavanderkaden@skynet.be of walschartsannie@hotmail.com
De inschrijving is pas geldig na storting van €15 op nummer BE 3978 95 29154519
van KOOG met vermelding van : “naam en conferentie dag 21 mei”
(te) late inschrijvers kunnen nog terecht op 0478 940650
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