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1, 2 en
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MISSIE

CONGRES

OM DE BATTERIJEN
WEER OP TE LADEN

Staat het open voor iedereen?

Ja in elk geval! Het Missiecongres staat open voor iedereen. U kan komen in
parochieverband, met uw gemeenschap, uw gebeds- of missiegroep, alleen of
met de familie.

Kinderopvang wordt voorzien en ook de tieners zijn welkom: voor hen is er een
specifiek programma.

Wat is het Missiecongres?

Het gaat om een evenement dat plaatsvindt op 1, 2 en 3 oktober 2021 in de
basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg. Het wil christen-gelovigen
verzamelen, wie ze ook zijn om elkaar te ontmoeten, om uit te wisselen, zich te
herbronnen, te bidden, te vieren en zich te vormen. Het Missiecongres is een
tweetalig gebeuren dat inderdaad op dezelfde plaats de verschillende
missionaire initiatieven van de parochies en gemeenschappen van gans het
land samenbrengt. Zo wil het Congres ten dienste staan van de Kerk in België
om alles wat leeft aan moois en vreugdevols tot zijn recht te laten komen.

Het Missiecongres begin op vrijdag 1 oktober om 20:00 met een gebedswake in
de Basiliek van het Heilig Hart. Het wordt op zondag 3 oktober afgesloten met
een zendingsviering om 15 uur op dezelfde plaats, voorgegaan door
panelgesprekken en workshops.



Wat is het programma?

De onderdelen van het Congres

• Panelgesprekken: Enkele panelgesprekken brengen sprekers samen, zij zullen
van gedachten wisselen over belangrijke onderwerpen: Christus uitdrukkelijk
verkondigen: is dat noodzakelijk of opdringerig? Zijn de crisissen van de Kerk
en van de samenleving spirituele crisissen? Hoe zal het parochieleven verlopen
na Covid19? Kan men spreken van Christus zonder lief te hebben? Kan men
evangeliseren door het mooie en door de kunst? Heeft het geloof iets te maken
met ecologie? Wat is de toekomst van de landelijke parochies?

• Workshops: Verschillende workshops worden aangeboden tijdens het
weekend waarbij veldwerkers getuigen van de wijze waarop zij hun zending
beleven in parochie, op het werk of in de familie. Zij reiken tools aan voor
iedereen om het geloof nog meer te verspreiden tijdens het dagelijks leven.

• Gebedsmomenten: Sterke momenten van dit weekend zijn ook de vieringen
en de gebeds- en zendingswaken die mooi zullen zijn, biddend en vreugdevol.

• Cultuur: In de dwarsbeuk noord van de basiliek biedt een tentoonstelling
werken aan van hedendaagse kunstenaars die hun geestelijke zoektocht
verbeelden via hun werken. Informatie hierover kan u krijgen via:
missiecongres@gmail.com

Hoe kan je je inschrijven?

Om zich in te schrijven het congres of voor een deel ervan: u ontvangt de
informatie betreffende inschrijving op eenvoudig verzoek:
missiecongres@gmail.com

Deelname aan het Congres kost 25 € voor het gehele weekend. Een aparte prijs
wordt berekend wanneer u slechts aan een deel van de activiteiten deelneemt.

We moedigen gemeenschappen en parochies aan in groep in te schrijven. Dit
vooral omdat het beleven in groep van het Congres de belevening rijker maakt.
Het groepstarief vanaf 5 deelnemers bedraagt 20€ per persoon.
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Hoe het Congres bereiken?
Hoe gratis logeren in Brussel?

Rond de basiliek in Koekelberg is er een grote parking en ze is goed te bereiken
met de auto of met het openbaar vervoer (metro 2 of 6 – halte Simonis of
Elisabeth vanuit de stations Brussel-Noord of Brussel-Zuid).

Wie ver van Brussel woont kan een beroep doen op een netwerk van vrijwilligers
om logies te vinden. Indien u logies kan aanbieden of logies zoekt:
www.congresmission.be/logement

Het Congres aankondigen

Verspreid de aankondiging van het Missiecongres in uw parochie of bij uw
naasten.

Flyers en affiches zijn beschikbaar via een e-mail aan mc.deharenne@gmail.com

U vindt ons terug op onze site: www.congresmission.com/map/206

Wat gebeurt er tijdens het Missiecongres?

Het volledige programma van het weekend en de namen van de sprekers zullen
bekendgemaakt worden in september. Op eenvoudig verzoek zal dit u gezonden
worden: missiecongres@gmail.com

Hoe kan u het Missiecongres steunen?

Wij rekenen op uw gebed voor de vrijwilligers, de sprekers en de deelnemers.
Wij vernemen graag u steun via e-mail op missiecongres@gmail.com

Het Missiecongres is een hele onderneming. Gelieve ons per mail te contacteren
indien u wenst mee te werken inzake logistiek, communicatie, financiën, …:
missiecongres@gmail.com

Het Missiecongres heeft vele kosten; de inschrijvingsgelden bedragen slechts
30% van het budget. We zoeken partners en mecenassen: u kan ons per mail
contacteren .

Op volgend rekeningnummer kan u een gift doen:

IBAN: BE32 7330 5839 1202 BIC: KRED BE BB
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