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ontmoetings- en 
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Brugge, 5 februari 2019 

Beste, 
 
Het Vicariaat Caritas & Diaconie, in samenwerking met de stuurgroep Missiepastoraal bisdom Brugge 
nodigt u uit op de jaarlijkse diocesane ontmoetings- en bezinningsdag.  
Het bisdom Brugge organiseert een aanbod voor ieder die meewerkt in het geheel van de 
missiepastoraal: de missionarissen, priesters en leken in zending, congregaties, alsook voor de 
besturen en sympathisanten van de missiekernen van ons bisdom. De diversiteit binnen 
Missiepastoraal maakt de uitwisseling dan ook telkens zo bijzonder. Vanuit ontmoeting, bezinning en 
vorming groeit de verbondenheid. Binnen de Pastorale Eenheden krijgen de missiekernen dan ook 
hun plaats onder de koepel diaconie. Het CCV in ons bisdom werkt daar constructief aan mee.  
 

Missie 20 20  
Hoe eigentijds zijn ontmoeting – dialoog – solidariteit ?  

 
Wanneer: Dinsdag 26 maart 2019 

Waar: Auditorium van het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout 
 
Programma: 09.30 u. Onthaal & koffie 
                        10.00 u. 1e conferentie met pater Michel Coppin, Directeur Missio België   
                             10.00 u. Welkom en dagindeling 
                             10.05 u. Gebed 
                             10.10 u. Themavoorstelling en aankondiging Pater Michel Coppin 
                             10.15 u. “Missie 20 20 - Hoe eigentijds zijn ontmoeting - dialoog - solidariteit”  
                             11.30 u. Afronden en vragen 
                        11.45 u. Eucharistie voorgegaan door Pater Michel Coppin  
                                       in concelebratie met Pr. Dominique Ballegeer 
                        12.30 u. Middagmaal  
                        13.50 u. Voorstelling namiddaggedeelte:  
                             14.00 u. tot 14.40 u. → 1e workshop: ‘Ontmoeting’ met Pr. Dominique Ballegeer 
                             14.45 u. tot 15.25 u. → 2e workshop: ‘Dialoog’ met Zr. Christine Everaere 
                             15.25 u. tot 15.40 u. Koffiepauze 
                             15.40 u. tot 16.20 u. → 3e workshop: ‘Solidariteit & vredesopbouw’ met Pr. Jo Hanssens  
                        16.30 u. Einde Workshops - plenum & overzicht komende activiteiten 
                        16.45 u. Bezinning                 
                        17.00 u. Wel thuis                         
 
Inschrijving: graag inschrijven vóór 18 maart 2019 
                       per brief: Marleen Palfliet - Potterierei 72, 8000 Brugge 
                       per telefoon: 0487/ 14 62 36 of per mail: marleen.parochieassistente@skynet.be 
Uw bijdrage: gelieve € 30 per persoon over te schrijven op BE97 7509 4680 6149 van vzw HMO met 
                        vermelding van uw naam of de namen / ontmoetings- en bezinningsdag MP. 
 
Bijzonder welkom en graag tot dan. 
Vriendelijke groeten, 
Pr. Piet Vandevoorde     Zuster Noëlla Gardeyn         Hubert Sanders               Marleen Palfliet 

Gedelegeerde               Namens de stuurgroep         Medewerker Vicariaat      Diocesaan medewerker 

van de bisschop            Missiepastoraal                   Caritas en Diaconie          Missiepastoraal 
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