
SAMEN 
GEROEPEN

De Vlaamse bisschoppen nodigen uit 

op Samen Geroepen voor een dag van getuigenis 

en ontmoeting, vorming en viering.

VOOR WIE?
Jongeren en volwassenen, gezinnen en koppels, allen: gedoopt, gewijd, geroepen, gezonden…, 
die zich bij, met en voor jongeren inzetten.

WANNEER?
Paasmaandag 22 april van 11 uur tot 17.15 uur

WAAR?
In en rond de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen  

PROGRAMMA?
 11.00 u.  Feestelijk onthaal en welkom in de Sint-Romboutskathedraal

 11.15 u.  In gesprek met mgr. Jean Kockerols die erbij was: 
   Wat leren we van de jongerensynode?

 12.30 u. Picknick met je bisdom of met vrienden 
   in de buurt van het aartsbisdom - pastoraal centrum

 14.00 u.  Thematische keuzeprogramma’s in de buurt van de kathedraal

 16.00 u. Feestelijke eucharistieviering voor paasmaandag.     
   Kardinaal Jozef De Kesel en de Vlaamse bisschoppen gaan voor.
 17.15 u.  Huiswaarts



5 KEUZEPROGRAMMA’S

In de namiddag worden vijf keuzeprogramma’s aangeboden. Via panelgesprekken maar ook 
interactie met alle deelnemers, wordt telkens een dimensie van onze roeping als mens en als 
christen uitgediept, in gesprek met jongeren. In elk panel zijn ook jongeren en één van de 
Vlaamse bisschoppen aanwezig. De insteek is telkens spiritueel en zoekt nauw aan te sluiten 
bij de gelovige beleving van onze roeping.

1. PAASMENSEN -
TOT HOOP GEROEPEN
(o.l.v. Jürgen Mettepeningen)

Waar zie ik tekenen van hoop in het leven 
van jongeren? Hoe kunnen we jongeren 
op hoop wijzen? Hoe leven we zelf gelovig 
vanuit de hoop? Wat zouden we kunnen 
voorstellen om vanuit gezin, school, werk 
en parochie aan hoop concrete gestalten 
te geven?

2. GELOVIG THUISKOMEN -
TOT GEMEENSCHAP GEROEPEN
(o.l.v. Hilde Pex)

Hoe kunnen parochies en gezinnen 
elkaar ondersteunen in hun roeping? 
Wat hebben geloofsgemeenschappen 
(jonge) gezinnen aan positiefs en hoopvols 
te bieden? Wat kunnen gezinnen als 
huiskerken betekenen voor parochies? In 
dit keuzeprogramma worden ook kinderen  
verwelkomd!

3. AANGESPROKEN WORDEN -
DOOR GOD GEROEPEN
(o.l.v. Piet Raes)

Hoe kunnen we Gods stem op het spoor 
komen? Wat roept Hij in ons wakker? En welk 
antwoord geven wij op zijn aanspreking?

4. DIENSTBAAR ZIJN -
DOOR DE ANDER GEROEPEN
(o.l.v. Peter Vande Vyvere)

Hoe vind ik mijn roeping door de 
uitnodiging van ‘de ander’ om er te zijn voor 
haar of hem? Welke rol speelt ons geweten 
in ons leven, en welke rol speelt God in ons 
geweten? Hoe word ik uitgenodigd door 
‘de hongerige, de dorstige, de vreemde, de 
naakte, de zieke, de gevangene …’ (Mt 25)?

5. TOCHTGENOTEN -
ERBIJ GEROEPEN
(o.l.v. Dirk Boone)

Hoe komt iemand zijn diepste verlangen, 
dat ook Gods verlangen kan zijn, op het 
spoor? Hoe vind ik wat moet ik doen, als 
mens en als christen? Hoe vind ik wat 
God van me verwacht in deze of gene 
situatie? Hoe kan ik anderen tot hulp zijn 
bij dergelijke vragen?

INSCHRIJVEN? 
www.kerknet.be/inschrijvensamengeroepen

Wie niet over internet beschikt kan een briefje 
sturen met: naam – leeftijd - bisdom – 1ste en 2de 

voorkeur voor keuzeprogramma

Naar: 
Secretariaat bisschoppenconferentie

t.a.v. ‘Samen geroepen’
Guimardstraat 1

1040 Brussel

MEER WETEN? 

Neem een kijkje op de pagina
www.kerknet.be/samengeroepen


