
Deelname aan dit liturgisch mini-congres is mogelijk op twee manieren: ofwel komt u naar 
het St.-Baafshuis in Gent, ofwel volgt u mee via het computerscherm, thuis of samen in bijv. 
de parochiezaal. 

Er worden drie lezingen en een panelgesprek voorzien waarin we ons telkens buigen over 
de betekenis van de liturgische ruimte. 

• We staan eerst stil bij wat een heilige plaats is. We hebben daarbij oog voor de  
gevoeligheid van mensen voor sacraliteit en symbolen. 

 Inleider is Walter Van Herck (Universiteit Antwerpen, filosoof)
•	 Vervolgens	verkennen	we	de	specifieke	betekenis	van	het	kerkgebouw	in	een	meer	

theologische zin. 
 Inleider is Bert Daelemans sJ (Universidad Pontifica Comillas, Madrid, theoloog en  

ingenieur-architect)
• Ten slotte gaan we in op de intuïties van Vaticanum II over het gebruik van de
 liturgische ruimte en van de centrale elementen daarin (gemeenschap, ambo, altaar, 

sedes), ook in functie van eventuele nevenbestemming.
 Inleider is Samuel Goyvaerts (Tilburg University, liturgist) 
• In het panel dat volgt, stellen we praktische vragen vanuit de parochiepastoraal
 (Liesbeth Degryse, CCV) en de zorgpastoraal (Ilse De Deyne, vicariaat caritas 
 bisdom Brugge). We behandelen ook vragen van deelnemers.

Praktisch
Als deelnemer kies je of je 

• ter plekke aansluit (St.-Baafshuis) of via een link meevolgt (die je kort ervoor ontvangt) 
• aansluit van bij de aanvang of pas op een later tijdstip (per lezing kan je binnenkomen 

en ook de opnames blijven nog een tijdje online). 
 Kostprijs voor deelname in het St.-Baafshuis bedraagt  
 30 EUR (incl. broodjes) en voor deelname thuis
 20 EUR (een digitale syllabus wordt je toegezonden).

 Het precieze tijdsverloop is als volgt:
 17.30 u. Onthaal/inloggen
 17.45 u.  Welkom en inleiding
 18.00 u. Lezing Walter Van Herck
 18.45 u. Vragen en korte pauze
 19.00 u. Lezing Bert Daelemans sJ
 19.45 u. Vragen en korte pauze
 20.00 u. Lezing Samuel Goyvaerts
 19.45 u. Vragen en langere pauze
 21.15 u.  Panelgesprek
 22.00 u. Einde

Inschrijven gebeurt voor 4 november via deze link

Organisatie is in handen van de werkgroep ‘Liturgisch Congres’ van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie i.s.m. CCV – partner in christelijk vormingswerk

Deze info vind je ook op www.liturgischcongres.be  

https://www.kerknet.be/sint-baafshuis-gent/artikel/contact
https://forms.gle/HK8tNVhYF5y5vRUU6
https://forms.gle/HK8tNVhYF5y5vRUU6
https://www.kerknet.be/interdiocesane-commissie-voor-liturgie/artikel/vormingsavond-ruimten-voor-liturgie-8-november-2021?microsite=247

