VASTENCONFERENTIES 2020
Borgerhout / Franciscus Xaverius

Spirit voor onderweg.

Welkom op de vier vastenconferenties 2020
van de lokale kerkgemeenschappen Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid
Het is een zegen als mensen begeesterd de weg gaan van onrecht naar recht, van onecht
naar echt, van ellende naar bevrijding. Het is een zegen als mensen Goddelijk licht werpen
op de duisternis en op wat mensen geweld aandoet. Vier inleiders komen ons inspireren
op die weg naar Pasen.
Maandag 2 maart 20:00u

“De weg naar Santiago de Compostella. Pelgrimsweg of ontdekkingstocht?”
Tony Vuylsteke (lid van de kerkraad Heilige Drievuldigheid)

Tony Vuylsteke volgde al drie keren een andere weg naar Santiago de Compostella
(Spanje). Hij kwam er iedere keer anders van terug. Hij vertelt en toont welke spirit hij
onderweg ontmoette en hem begeesterde.
Maandag 9 maart 20:00u

“Alsof de weg ons zocht”
Julie Hendrickx (lerares geschiedenis en R.K. Godsdienst)

Julie Hendrickx tekende de biografie op van Jeanne Devos en haar strijd voor de
dienstmeisjes in India. Zij belicht het leven en werk van Jeanne Devos en de rol van
Cardijn in haar strijd. ‘Alsof de weg ons zocht’ is ter plaatse te koop.

Maandag 16 maart 20:00u

“Geweld. God. Bijbel.”
Hans Ausloos (theoloog en bijbelwetenschapper)

Hans Ausloos is auteur van het gelijknamige boek en geeft een boeiend beeld van het
Bijbelse geweld. Bovenal reikt hij leessleutels aan om het geweld in de Bijbel op een
genuanceerde en verantwoorde wijze te duiden. ‘Geweld. God. Bijbel’ is ter plaatse te
koop.
Maandag 23 maart 20:00u

“Delen is de essentie”
Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen/voorzitter CIDSE)

Lieve Herijgers pleit met kracht voor een ander sociaaleconomisch model. Ze doet dat
vanuit de spirit van paus Franciscus en 60 jaar Broederlijk Delen. Want delen is de essentie
van de vasten!
Dit is ook koffiestop-avond voor Broederlijk Delen!

Plaats: Kerk Franciscus Xaverius, Collegelaan 32, Borgerhout.
Openbaar vervoer: Tram 24 Centraal Station richting Silsburg
(halte Joe English).
Parking mogelijk op de speelplaats van het college –
Ingang Jozef Posenaersstraat 39 Borgerhout
Toegang: 3 euro/avond
De lokalen en het sanitair zijn toegankelijk voor mensen met een
beperking.

Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid zijn lokale kerkgemeenschappen
van de pastorale eenheid Heilige Christoffel

