
 

 
“Blijf dicht bij mij,  

doe wat rechtvaardig is” 

Trefdag Attent  

16 november 2018  

Wanneer ik een persoon in de open lucht op 

een koude nacht zie slapen, kan ik hem of 

haar zien als een onvoorziene gebeurtenis die 

me ophoudt, een luie delinquent, een obstakel 

op mijn pad, een vervelende 

gewetenskwelling, een probleem dat de 

politici moeten oplossen, of zelfs als afval dat 

de openbare ruimte vervuilt. Of ik kan 

reageren vanuit geloof en naastenliefde en in 

hem of haar een mens herkennen met 

dezelfde waardigheid als de mijne, een 

schepsel dat oneindig geliefd is door de 

Vader, een beeld van God, een door Jezus 

Christus verloste broer of zus. 

Zo concreet stelt Paus Franciscus ons voor 

de uitdaging echt christen te zijn. Daarbij 

reikt hij de zaligsprekingen aan als een 

identiteitskaart. 

  

“De zaligsprekingen zijn op geen enkele 

manier afgezaagd”. Ze gaan “lijnrecht in 

tegen de manier waarop de dingen in onze 

wereld worden gedaan.” (Wees blij en juich, nr. 

65)  
 

De zaligsprekingen zijn de leidraad voor de 

vijfde editie van de Trefdag van Attent. Ze 

wakkeren onze inzet voor diaconie en 

solidariteit aan. Ze helpen ons scherper zien 

hoe we in de samenleving vandaag 

profetisch kerk kunnen zijn. 

Diversiteit  

en dialoog (9.45 - 10.45 uur) 

 

Greet Heylen is coördinator bij Circles - We 

have the Choice, een organisatie gegroeid uit 

een vrijwillig burgerinitiatief van Kristin 

Verellen, die haar levenspartner verloor in de 

aanslagen van Maalbeek op 22 maart 2016, en 

een kring van vrienden. Greet Heylen vertelt 

hoe we in een wereld van verharding, polari-

sering en extreem geweld kunnen mee bouwen 

aan een cultuur van inclusie en dialoog.  

 

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck (Universiteit 

Antwerpen) doceert over de stad, armoede en 

ongelijkheid. Hij reikt handvatten aan voor het 

ontwikkelen en versterken van Solidariteit in 

superdiversiteit, gebaseerd op het ‘Diversiteit 

En Gemeenschap’-project (DieGem) waarvan 

hij hoofdpromotor was.  

Uitsluiting  

tegengaan (11.20-12.20 uur) 

Gie Goris, hoofdredacteur van MO* is sinds 

december 1990 voltijds actief in de mondiale 

journalistiek. Met zijn brede blik op 

ontwikkeling, conflict en mondialisering vindt 

hij in de zaligsprekingen over “gerechtigheid” 

Volledig programma 

Inschrijvingsstrook 

Lees verder 



sterke aanknopingspunten voor de wereldwijde 

veranderingen en uitdagingen. 

Niek Everts is pastor van ’t Vlot in Antwerpen. 

Straatbewoners of mensen die een groot deel 

van de dag op straat doorbrengen, vinden er 

een plek van aandachtige aanwezigheid, een 

plek van presentie. Ze vertelt hoe de 

zaligsprekingen ook de grondhoudingen 

aanreiken om echt dicht bij de meest 

uitgesloten mensen in onze samenleving te 

blijven.  

Programma— overzicht 

 

- 9.00 uur: Onthaal met koffie/thee 

 

- 9.30 uur: Start met een lied 

                 Warm welkom 

 

- 9.45 uur: Diversiteit en dialoog 

* Greet Heylen - We have the choice 

* Stijn Oosterlynck  - Solidariteit in 

superdiversiteit 

 

- 10.50 uur: Koffiepauze - Schrijfmuur 

 

- 10.20 uur: Uitsluiting tegengaan 

* Gie Goris  - Wereldwijde gerechtigheid 

* Niek Everts - Grondhoudingen van 

presentie 

 

- 12.25 uur: Broodjeslunch - Schrijfmuur 

 

- 13.30 uur: Gesprekstafels 

  

- 14.35 uur: Slotbeschouwingen  

                   door onze bisschop Johan Bonny 

 

- 14.50 uur: Slotlied  

     Welk werkpunt krijgt jouw stem? 

  

- 15.00- 15.30  uur: Netwerkmoment bij een 

drankje. Kleine attentie bij het naar huis gaan.    

 

Gesprekstafels  (13.30 - 14.30 uur) 

In “Wees blij en juich. Over de roeping tot 

heiligheid in de hedendaagse wereld” 

commentarieert paus Franciscus de 

zaligsprekingen.  

In 8 groepen gaan we ermee aan de slag en 

zoeken we uitdagingen om de komende jaren 

samen sterker aan te werken.  

  

Een paar smaakmakers  

Rijkdom geeft geen zekerheid. 

Zelfs dwarsliggers terechtwijzen, dienen we te 

doen met zachtmoedigheid. 

Met anderen kunnen wenen, dat is heiligheid! 

Een hart dat God en de naaste bemint, is een 

zuiver hart.  

Inschrijvingsstrook  Trefdag Attent 16 november  
  

Naam en voornaam:   

 

Woonplaats:  

 

Mailadres of tel.nr.   

 

Beroep/Taak/ Vrijwilligersengagement (*):  

(*) Deze gegevens hebben we nodig voor de groepsindeling in de namiddag. 

Plaats: Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.  

Deelnameprijs: 14 euro. Overmaken op rek.nr. IBAN BE26 4097 5231 1129 BIC: KREDBEBB van vzw Bisdom 

Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen. Vermeld: “Trefdag 2018” - en uw naam.   

Strook verzenden : Attent, Groenenborgerlaan 149—Blok O,  2020 Antwerpen.  
Of mail uw gegevens: attent@bisdomantwerpen.be. Online inschrijven: www.attent-bisdomantwerpen.be 


