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Antwerpen, 12 april 2013 
Beste bondgenoot, 
 
Er gaat geen dag voorbij of wij worden geconfronteerd met geweld in Syrië op onze TV buizen of via sociale 
media. Het gevaar bestaat dat wij cynisch en onverschillig worden tegenover het lot van zoveel mensen die 
onder bombardementen leven of op de vlucht zijn in vluchtelingenkampen. Ook al wordt het vreedzaam 
verzet overschaduwd door de militarisering, toch is er nog steeds een beweging van vreedzame activisten. 
Zij zetten zich onder meer in om humanitaire hulp aan burgers te geven en het dagelijkse leven te 
organiseren. 
 
Hier en daar worden al initiatieven genomen om de Syrische bevolking en de solidariteitsbeweging ter hulp 
te komen. Ook vanuit de diocesane kerkgemeenschap willen wij de handen in elkaar slaan om de aandacht 
te trekken op wat zich daar afspeelt en op te roepen tot verbondenheid.  
 
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, zal voor het weekeinde van 4 en 5 mei 2013 een pastorale 
boodschap sturen naar alle parochies en andere sectoren van ons bisdom om te bidden voor vrede in 
Syrië.  
 
Aansluitend vindt er, op woensdag 8 mei 2013 om 20.00 h., een thema-avond plaats op het TPC (zaal R), 
Groenenborgerlaan 149 te Antwerpen, over het conflict in Syrië en de gevolgen daarvan in het Midden-
Oosten.  
 
Een voorlopig programma ziet er zo uit:  
 

 Moderator = Luc Claessens, voorzitter Commissie Rechtvaardigheid en   Vrede en Heelheid van de  
Schepping 

 Gastspreekster/Analyse = Brigitte Herremans, Midden-Oosten Broederlijk Delen/Pax Christi 
Vlaanderen 

 Theepauze 

 Getuigenis van Syrische vluchteling(en) 

 Situatie van de Kerken en Christenen in Syrië = Paul Lansu, Pax Christi International 

 Interactie met de aanwezigen 

 Afsluitend gebed en woordje van bisschop Johan Bonny. 
  
Mogen wij u met deze uitnodiging vragen dit initiatief zo breed mogelijk bij uw achterban bekend te maken 
om onze verbondenheid met het Syrische volk te betuigen? Alvast van harte dank en hopelijk tot dan! 
 
Initiatief van: Missio Antwerpen, Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping, Pax 
Christi Vlaanderen, Broederlijk Delen en CCV. 
 
 
 
 

 
 


