
Wat?  Tweejaarlijkse samenkomst van parochiale medewerkers en verantwoordelijken in een Europese stad. 

Doel?   Ontmoeting en reflectie over de uitdagingen voor het parochieleven vandaag.

Waar?  Lviv, in het westen van Oekraïne, grenzend aan Polen.
 Prachtige stad, op het snijpunt van Oost en West.
 Een buitenkans tot ontmoeting met de oosterse katholieke traditie.

THEMA 2019  

Waar vinden we inspiratie om christen te zijn in het Europa van vandaag?
1. Paus Franciscus en zijn visie voor de Kerk.
2. De parabel van de vader en zijn twee zonen (Lucas 15,11-32)
3. De waardigheid van elke mens. Parochie zijn open op de wereld en elke mens.

Op het programma • Kennismaking met de Grieks-katholieke kerk, die het colloquium organiseert.
  • Deelname aan de liturgie.
  • Korte conferenties, gevolgd door bespreking in groepen.
  • Internationale uitwisseling over de situatie in onze parochies.
 • Bezoek aan lokale parochies.
 • Cultureel programma en bezoek aan de stad.
 • Interessante ontmoeting tussen geloofstradities van Oost en West.
 • Mogelijkheid tot extra verblijfsdag met georganiseerde uitstap. 

Praktisch Deelnameprijs verblijf volpension (reis niet inbegrepen):
 Volwassenen 440,00 (single kamer), 390,00 (kamer 2 p.), 345,00 (kamer 3 p.).
 Jongeren: 320,00 (kamer 2 p.), 275,00 (kamer 3 p.)
 Extra excursiedag 1 augustus: 70,00 euro.
 Mogelijkheid vroeger te arriveren of nog langer te blijven: 50,00 euro/dag.

Reis naar Lviv: zelf te organiseren. 
Diverse vliegroutes mogelijk vanuit Brussel. De luchthaven van Lviv bevindt zich 6 km buiten het centrum
van de stad.  Transfer naar de plaats van het colloquium wordt op vraag door de organisatie voorzien. Voor de
reis naar Oekraïne zijn identiteitskaart én reispas vereist (geen visum). Reispas aan te vragen bij de gemeente.

Inschrijven
Inschrijvingsformulier invullen en voor 15 mei zenden naar de verantwoordelijke voor deelnemers
uit België: Anne Locht, anne.locht@sdcfliege.be, 0474 34 44 13

Informatie
Website CEP: www.cep-europa.org (google CEP-Colloquium Europese Parochies)
Website CCV (bisdom Gent): www.ccv.be/gent
Contactpersonen voor Vlaanderen: marc.peersman@ccv.be en johan.loones@skynet.be
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