
Liturgisch Congres vzw 
Het Liturgisch Congres wordt voorbereid door een stuurgroep 
met mensen uit diverse bisdommen en werkterreinen:
Dirk Boone, Peter D’Haese o.p., Joris Geldhof, Ann Joris, Gino  
Mattheeuws, Eric Reynders, Rik Palmans, Joris Polfliet, Dieter Van 
Belle, Stijn Van den Bossche, Petra Versnel-Mergaerts

Het secretariaat wordt gedragen door Annie Cornelissen, Kurt 
Persegael, Marc Decroos en CCV in het bisdom Gent. 

Practica
Inschrijven 
We bevelen inschrijving voor het hele programma aan.  Je kan ook 
inschrijven voor aparte dagdelen, al dan niet met maaltijden.
Opgelet, vanaf dit jaar gebeurt inschrijven uitsluitend via de  
website. Dit kan vanaf 16 augustus tot 4 november op  
www.liturgischcongres.be 

Je krijgt na invulling van het webformulier meteen een bevestiging, 
maar je inschrijving is pas definitief na storting van het verschul-
digde bedrag op rekening van Liturgisch Congres vzw:
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE39 7330 36 71 3419

Kostprijs 
Volledige deelname met 1 overnachting (kamer alleen) kost 177,5 EUR.
Deelname op maandag (met warm middagmaal) kost 61,5 EUR.
Deelname op dinsdag (met warm middagmaal) kost 57,5 EUR.
Meer info vind je in de inschrijvingsfiche op de website. 

Locatie en bereikbaarheid
Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge
Tel.: 050 43 24 00 / info.duinsepolders@corsendonkhotels.com 
Er is parking op het domein.
De kusttram heeft een halte vlakbij het congrescentrum.

Bij aankomst
Bij aankomst ontvang je aan de balie van het Liturgisch Congres 
een congresmap, en evt. maaltijdbonnetjes. 
Wie wil, kan ook al op zondagavond aankomen. Vanaf 19.00 u. is 
de balie geopend. 
Je kan tussen 19.00 u. en 21.00 u. een snack gebruiken in de cafe-
taria (zonder inschrijving).

Vragen?
Voor vragen rond verblijf of vervoer kan je tot 11 november  
terecht op het gsm-nr. 0475 37 91 60 (tussen 17.00 u. en 20.00 u.) 
of via e-mail op info@liturgischcongres.be 
Bij problemen met je inschrijving, neem je best contact op met 
CCV in het bisdom Gent via tel. 09 235 78 65 (tijdens de kantoor-
uren).



Programma    
MAANDAG 14 NOVEMBER

09.15 u. Onthaal met koffie
10.00 u.  Opening van het congres 
10.10 u. Inleiding op het congres (Dieter Van Belle)     
10.40 u.  ‘Aan de duisternis ontrukt’  Verzoening in het
 sacrament van de doop (Peter Vande Vyvere)
11.30 u. Korte pauze
11.45 u.  ‘Tot vergeving van de zonden’ 
 Verzoening doorheen de eucharistie (Joris Geldhof)
12.45 u.  Middaggebed 
13.00 u. Middagmaal 

15.00 u.  ‘Heer, ontferm U’
 Boete-act en kyrie in de eucharistie (Marianne Servaas)
16.00 u. Korte pauze
16.15 u.  ‘Bekeer u en open uw hart voor het evangelie’
 Gewetensonderzoek in de dagsluiting.
 Boetetijden in het liturgisch jaar (Joris Polfliet)
17.15 u. Korte pauze
17.30 u. ‘Een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af’
 De rouwmoed als grondhouding in het christelijk
 leven (abt Philippe Vanderheyden)  

18.30 u.  Avondmaal
19.30 u.  Film

DINSDAG 15 NOVEMBER

07.30 u.  Eucharistieviering 
08.30 u.  Ontbijt
09.45 u.  Het sacrament van de verzoening na Vaticanum II
 (Erik Luyten)
10.45 u.  Verzoening bij jonge christenen (Charlotte Braeckeveldt)
11.15 u.  Koffiepauze
11.45 u.  Hoe vandaag het sacrament van de verzoening vieren?  
 (Gino Mattheeuws)
12.45 u.  Middaggebed
13.00 u. Middagmaal

14.30 u. Verzoening vieren in parochie, ziekenhuis en gevangenis. 
 (Getuigenissen door Bart Rombouts, Martijn Steegen en
 Leo De Weerdt) 
15.30 u. Korte pauze
15.45 u. Podiumgesprek met de getuigen
 (moderator Stijn Van den Bossche)
16.30 u.  Slotwoord (Rik Palmans)
16.35 u. Koffie

Het Liturgisch Congres is een tweedaagse vorming voor voorgangers,  vrijgestelden en vrijwilligers die 
pastoraal actief zijn en/of aan vormingswerk doen. Dit initiatief staat open voor alle mensen die hun 
kennis over en liefde voor de liturgie willen verdiepen.

Deze 61ste editie heeft als thematiek ‘kwaad en verzoening in de liturgie’. We gaan na hoe de realiteit 
van onze onmacht en gebrokenheid een plaats krijgt in de liturgie en hoe de viering de ervaring van 
Gods barmhartigheid vertolkt en bewerkt. 

We besteden ruimschoots aandacht aan het sacrament van de verzoening en gaan ook in op de 
dynamiek van kwaad en verzoening bij de doop, in de eucharistieviering, in het getijdengebed en in de 
opbouw van het liturgisch jaar.

Telkens zal blijken hoe het christelijk geloof de realiteit van het kwaad ernstig neemt en hoe de ‘rouw-
moed’ er een grondhouding van is. Maar ook dat de viering van Gods verbond ons behoedt voor een 
overtrokken moraliseren. We vinden onszelf in de liturgie terug als vergeven en beminde zondaars. Ook 
zal duidelijk worden hoe de liturgie het christelijk geloof in spanning brengt met de cultuur waarin we 
leven. En uiteraard mag op een liturgisch congres niet de vraag ontbreken hoe we in de praktijk zó kun-
nen vieren dat de ervaring van Gods verzoenende liefde werkelijk geloofwaardig wordt.

Met deze thematiek levert het Liturgisch Congres een eigen bijdrage tot het Buitengewoon jubeljaar 
van de Barmhartigheid (2015-2016), dat op 20 november door paus Franciscus zal worden afgesloten.

Naast conferenties voorzien we tijd voor ontmoeting en gebed, naast samenzang onder leiding van 
Ignace Thevelein en Jos Bielen. 

Voor wie wil, is er op maandagavond film. Voor de film hoef je niet in te schrijven. AFBEElDING COVER: ‘HET lAM’ (PAUl KlEE, 1920)


