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Attent Attent 

De maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
van de christen in 
deze tijd 

 "Als er iemand is die de 
zorg voor mensen niet 
mag ontlopen, dan is het 
de kerkgemeenschap. Bij 
liturgie en verkondiging 
hoort diaconie: de werken 
van barmhartigheid en de 
inzet voor gerechtigheid”.  
(Uit: Een houtskoolvuur met vis erop 
en brood, visietekst Johan Bonny) 
 
 
Ook al vang je vandaag 
meteen tegenwind wan-
neer “de kerk zich be-
moeit met het maat-
schappelijk debat, zeker 
de politiek”;  ook al ge-
beurt het dat veel min-
der aandacht gaat naar 
de diaconale opdracht dan naar de 
andere kerntaken van de kerk, toch 
kan je er niet omheen dat het sa-
menleven in rechtvaardigheid en 
vrede, met respect voor de Schep-
ping, elke gelovige oproept  tot con-
creet doen.  

Woensdag 14 maart 2018 
20 - 22 uur 

Groenenborgerlaan 149 
2020 Antwerpen 
Zaal: Auditorium  

Telefoon: (03)287.35.78 (Rita Boeren) 

Telefoon: (03)287.35;83 (Secretariaat 

CCV Antwerpen) 

www.attent-bisdomantwerpen.be 

Contactgegevens:  



Welkom!  

“De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de christen in deze tijd.” 

 
Vanaf 21.30 uur is er gelegenheid om 
verder met mekaar in gesprek te gaan, 
bij een drankje.  
 
Praktisch:  
 
Woensdag 14 maart,  20 tot 22 uur 
Theologisch en Pastoraal Centrum,  
Zaal: Auditorium,  
Groenenborgerlaan 149,  
2020 Antwerpen.  
 
Deelnameprijs: vrije bijdrage.  
Inschrijven:  
mail: attent@bisdomantwerpen.be 
(Rita Boeren)  
tel. via secretariaat CCV:  03/287 35 83. 

Programma 

 
Eerst gaat onze bisschop, Johan 
Bonny, in op volgende vragen: 
Hoe kijkt u naar het maatschappe-
lijk engagement van gelovigen? 
Wat zijn de uitdagingen vandaag? 
Wat verwacht u van politiek enga-
gement?  
 
Daarna leidt Jef Van Hecken, voorzitter van 
Attent, een panelgesprek met:  
 
 1) Ward Kennes, Vlaams 

volksvertegenwoordiger     
en burgemeester van        
Kasterlee. 

 
 
 2) Kristel Driessens, hoofd 

van het Expertisecentrum 
Krachtgericht Sociaal Werk 
van de Karel de Grote Hoge-
school Antwerpen en coo rdi-
nator van ‘Bind-Kracht’.  

 
 3)  Pieter Vandecasteele,  

coo rdinator Netwerk Recht-
vaardigheid en Vrede, Brus-
sel. 

In de aanloop naar de lokale verkiezingen in 
oktober 2018 wil Attent  Netwerk voor 
maatschappelijke inzet in bisdom Antwerpen 
de maatschappelijke inzet van christenen 
versterken en beter kenbaar maken.  
 
Concreet gaat het om volgende thema’s:  
- een rechtvaardig en menswaardig beleid 
ten aanzien van vluchtelingen en migranten; 
-  het versterken van de stem van de meest 
kwetsbaren,  door o.m. het tekort aan soci-
aal en betaalbaar wonen aan te kaarten en 
op te roepen tot het verder werken aan goe-
de relaties tussen mensen met armoede er-
varing en OCMW’s; 
- meer aandacht voor ecologie en vrede, we-
reldwijde thema’s, die zich ook lokaal laten 
voelen.  
 
Attent volgde met grote interesse het initia-
tief “Politiek gaat ons allen aan” van het 
vicariaat Vlaams- Brabant en Mechelen: een 
oproep aan  alle geloofsgemeenschappen 
om in gesprek te gaan over lokale politiek 
en om de lokale actoren een manifest te be-
zorgen met prioriteiten en aandachtspun-
ten. Ook organisaties als Orbit, 11.11.11, Or-
bit, Bond Beter Leefmilieu,... vaardigden 
aandachtspunten uit. Ook u kan er  op 14 
maart mee kennis maken.  

Op  woensdag 14 maart, op een open 
avond van Attent, gaan bisschop 
Johan Bonny en een panel in op het 
politiek en maatschappelijk 
engagement van gelovigen. 
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