Morgen anders dan vandaag
Samenspraak over vernieuwing in de Kerk
Colloquium georganiseerd door het IPB en Space for Grace
Zaterdag 3 december 2022 van 9u tot 16u
in het Diocesaan Pastoraal Centrum, F. de Merodestraat 18 in Mechelen
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) en Space for Grace organiseren een ontmoetingsdag over
vernieuwing en vitalisering in de Kerk. We delen ervaringen van 3 jaar werking van Space for Grace in
Vlaanderen en maken zichtbaar hoe vitaliteit kan groeien. Zo hopen we het vertrouwen in de toekomst
te versterken en aanzetten te geven om haar waar te maken. Welkom aan iedereen die hiervan droomt
en gelooft dat vernieuwing mogelijk is.
‘Door samen op weg te gaan en na te denken over de afgelegde weg, zal de Kerk uit
ervaring kunnen leren welke processen haar kunnen helpen om gemeenschap te beleven,
participatie te verwezenlijken en open te staan voor haar zending.’
(uit het voorbereidend document voor de synode van 2023)

Programma
Vanaf 8.45u Onthaal met koffie
9.15u Welkom door Christa Damen, voorzitter IPB
Gebedsmoment
9.40u Krachtlijnen vanuit de projecten van Space for Grace
Inbreng door Pieter Vandecasteele, theoloog en programmaverantwoordelijke Porticus
10.30u Koffiepauze
11u
Groepsgesprekken
12u
Panel met o.a. mgr. Koen Vanhoutte, Raf Lust en Sofi Van Ussel
12.45u Lunchpauze met wraps en soep
Kennismaking met enkele projecten in de pandgang
14u
Smaakmakers: in een doorschuifsysteem kunnen de deelnemers driemaal kiezen om
gedurende 20 minuten kennis te maken met aspecten van vernieuwing en vitaliteit
1. Ketenzorg
2. Innovatief communiceren
3. Nieuwe kloostervormen
4. Plekken met een ziel
5. Kunst als sleutel
6. Concrete informatie over het indienen van een project
7. Een projectidee voorstellen en aftoetsen
15.30u Receptie
Inschrijven voor 24 november
Hier of via de website www.ipbsite.be of www.spaceforgrace.be.
Als deelname in de kosten vragen wij 10 euro te storten op rek. BE94 7845 8328 8914 van IC,
Guimardstraat 1, 1040 Brussel met vermelding van naam + 3 dec.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad – Space for Grace

