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Beste, 
 
Na een lange periode van minder contacten durven we u weer live & veilig uitnodigen om samen te zijn. 
In de oktobermaand, wereldmissiemaand, willen we ons focussen op India. Naast het thema “Geloof 
doet delen” heeft Missio België “India” als campagneland. Vanuit het partnerschap met Missio België, 
maar ook vanuit de betrokkenheid van de dienst Missiepastoraal op de wereld, zijn we nieuwsgierig 
naar het India vandaag. India, het land met een sterk opkomende en groeiende wereldeconomie, een 
complex land met een bijzondere geopolitieke situatie en een groeiende moderne binnenlandse politiek 
waarin de democratie onder druk staat. We willen ons ook verbonden weten met de christenen in India 
en de missiewerking van België in India nader leren kennen. Wilt u hier ook meer over weten en elkaar 
ontmoeten in een geest van verbondenheid…  
 

Wees dan welkom op de diocesane ontmoetingsnamiddag 

 “In verbondenheid met India” 

  
Deze ontmoeting komt tot stand vanuit het Vicariaat Caritas & Diaconie in samenwerking met  
de diocesane stuurgroep Missiepastoraal, vzw Kontinenten, CCV in het bisdom Brugge en Missio België. 
We willen ons verbonden weten met elkaar en ons verbinden met het India van vandaag. 
We richten ons daarvoor in het bijzonder tot alle actoren binnen Missiepastoraal, de Pastorale 
Eenheden, de missionaire congregaties en de besturen en sympathisanten van de missiekernen.  
  
Wanneer: Dinsdag 12 oktober 2021 
Waar: Auditorium van het Grootseminarie “Ten Duinen” te Brugge 
Programma: 13.30 u. Onthaal met koffie 
                        14.00 u. Verwelkoming - bezinning & inleiding 
                        14.15 u. “India vandaag & de positie van christenen binnen de Indiase samenleving” 
                                        door Prakash Goossens 

 
PRAKASH GOOSSENS (geadopteerde Belg van Indiase origine) studeerde onder meer aan de KU Brussel, KU Leuven, de 
Université Robert Schuman in Straatsburg en de UCL en was o.a. assistent aan de rechtenfaculteit van de KU Brussel en is 
gastdocent in UCLL. Hij is jarenlang verantwoordelijk geweest voor International Advocacy (Genève en New York) en 
projectenbeheer in Azië« voor Fracarita International (NGO van de Broeders van Liefde). In die functie is hij vaak teruggekeerd 
naar zijn geboorteland, India. Hij is ook zeer actief in India via zijn NGO Side by Side India voor versterking van het dorpsleven 
en in het bijzonder voor de versterking van de rechtspositie van meisjes en vrouwen. Momenteel is hij Algemeen Coördinator 
van de Stichting Zusters Kindsheid Jesu met focus op ouderenzorg, welzijn, onderwijs en Congo. 

                                     
                        15.30 u. (Zoom-)pauze + info en verkoopstand Missio 
                        15.45 u. Vragen die leven  
                        16.00 u. Thema Missio België “Geloof doet delen”  
                                        door Catherine De Ryck                                         
                        16.20 u. Mededelingen vanuit de dienst Missiepastoraal 
                        16.30 u. Slotwoord en wel thuis  
 
Indien u een gerichte bestelling wenst te doen i.v.m. materiaal bij Missio België… 
Ga dan zien naar de website: www.missio.be en daar gaat u kijken naar de Webshop. 
Mail uw bestelling door naar Catherine De Ryck: pub@missio.be 
Of bel op haar GSM: 0471/ 51 65 66  
Zij brengt graag uw kleine of grote bestelling mee naar Brugge. 
 
 
 

http://www.missio.be/
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Inschrijving: Graag verplicht inschrijven vóór 5 oktober 2021 
                       Per mail: marleen.parochieassistente@skynet.be 
                       Per telefoon: 0487/ 14 62 36 
                       Per brief: Marleen Palfliet - Potterierei 72, 8000 Brugge 
                                               
 
Even melden: Het Grootseminarie is nog steeds gemakkelijk te bereiken via de ring  
                         en zo de Dampoort binnen, volg de Potterierei tot aan het Grootseminarie. 
                         Er is voldoende parkeermogelijkheid op het terrein. 
                         Buiten de poorten uw parkeerschijf plaatsen of waar nodig betalen aan de automaten. 
                         Met het openbaar vervoer: via lijn 4 of lijn 14. Afstappen aan J&M Sabbestraat.  
                         Daarna het Duinenbrugje oversteken om het Grootseminarie te bereiken.  
            

 
  Gelieve een mondmasker te voorzien. 
 Een mondmasker is nodig wanneer men zich  
 verplaatst binnen het gebouw. 
 In verbondenheid willen we verder zorgen voor elkaar.  

 
 

 
Bijzonder welkom en graag tot dan. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
E.H. Piet Vandevoorde                            Hubert Sanders                        Marleen Palfliet 

Gedelegeerde van de bisschop                 Adjunct vicariaat                      Verantwoordelijk medewerker                                                   
voor caritas en diaconie                          diaconie                                   Missiepastoraal 
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