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Beste,                                                                                                                                     Brugge, Januari 2023 
 
Na jaarlijks een “Ontmoetings- en bezinningsdag” te hebben georganiseerd als dienst Missiepastoraal 
binnen ons bisdom, werd het concept herbekeken en zijn we nu toe aan een “Inspiratie- en 
Impulsmoment”. We willen inspireren met een bepaald thema en tevens impulsen aanreiken die 
geïmplementeerd kunnen worden in de eigen missiekern, werkgroep diaconie, Pastorale Eenheid en 
congregatie. We werken op dit eerste “Inspiratie- en Impulsmoment” rond het thema:   

 
Van ontmoeting naar gastvrijheid 

Wat doet dat met mij als gedoopte christen vandaag? 
 

Aan de hand van inspirerende inzichten staan we stil bij de waarde van de menselijke ontmoeting. 
Vanuit het Bijbelverhaal van het bezoek van de drie vreemdelingen aan Abraham en Sarah wordt de 
Triniteitsicoon van Andrei Rublev becommentarieerd: een tafelgebeuren, waar ontmoeting en gast-
vrijheid centraal staan. Volgens Augustinus vormt het aanbieden van een gastvrij welkom het hart 
van de christelijke identiteit. Willen we de Heer herkennen, dan moeten we doen zoals de leerlingen: 
de vreemdeling opnemen als gast en onderdak geven. Dan zullen we Hem herkennen: aan tafel. 

 
Dit bijzonder aanbod is voor eenieder die meewerkt binnen Missiepastoraal: missionarissen, priesters en 
leken in zending, projecthouders Kontinenten vzw, congregaties, alsook de besturen en sympathisanten 
van de missiekernen, maar zeker ook bruikbaar voor dekens, priesters, meewerkende priesters, diakens, 
parochieassistenten en pastoraal medewerkers, teamleden, werkgroep leden, alle diverse diensten en 
eenieder die meewerkt binnen de kerk in het bisdom Brugge.  
De dienst en stuurgroep Missiepastoraal heet u allen van harte welkom. 
                                               
Wanneer: Donderdag 16 februari 2023 
Waar: Conferentiezaal van het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout 
Programma:  
09.00 u. Onthaal & koffie 
09.20 u. Welkom - dagindeling - gebed 
09.30 u. Themavoorstelling “Inspiratie” en aankondiging spreker 
09.40 u. “Van Ontmoeting naar Gastvrijheid”: door Mgr. Gabriël Quicke 
10.15 u. Korte Pauze 
10.30 u. 2e deel “Inspiratie” 
11.00 u. Pauze met soep 
11.20 u. “Impulsen” uit de praktijk 
11.50 u. Mededelingen vanuit Missiepastoraal 
12.00 u. Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Gabriël Quicke 
               in concelebratie met Pr. Piet Vandevoorde en Pr. Dominique Ballegeer 
13.00 u. Broodjesmaaltijd en wel thuis.                           
                         
Uw inschrijving: Graag inschrijven vóór 5 februari 2023 
                              per telefoon: 0487/ 14 62 36  
                              per mail: missiepastoraalbisdombrugge@gmail.com 
                              per brief: Marleen Palfliet - Potterierei 72, 8000 Brugge 
Uw bijdrage: Gelieve € 25 per persoon over te schrijven op BE04 7350 4983 3231  
                         van HMO bisdom-Brugge vzw met vermelding van  
                         uw naam of de namen + Inspiratie-en Impulsmoment MP. 
 
Bijzonder welkom en graag tot dan. Vriendelijke groeten, 
 
Pr. Piet Vandevoorde     Zr. Noëlla Gardeyn              Hubert Sanders               Marleen Palfliet 

Gedelegeerde               Namens de stuurgroep        Medewerker Vicariaat       Diocesaan medewerker 
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