Beste Zusters,
Naar jaarlijkse gewoonte biedt het vicariaat voor het Godgewijde Leven
van het aartsbisdom Mechelen-Brussel u voor het komende werkjaar
2017-2018 een vormingsprogramma aan. Dit programma wil een steun
zijn voor het religieuze leven zowel op het vlak van spiritualiteit, beleid,
gemeenschapsleven en vragen van praktische aard.
Dit vicariaal programma sluit aan bij andere interdiocesane
vormingsinitiatieven voor verschillende leeftijdsgroepen (SARA en
IVOR), de verschillende vormen van het beleid (algemeen en lokaal) of
de U.R.V.
Centraal in het vormingsprogramma staat ‘werkgroep A’. Voor vele
oversten (algemeen, provinciaal of lokaal) en raadzusters zijn de
ontmoetingen en samenkomsten van deze werkgroep immers een
belangrijke en gewaardeerde steun bij het uitoefenen van hun
verantwoordelijkheid. De thema’s van deze bijeenkomsten sluiten voor
het komende werkjaar eveneens aan bij de voorstellen en wensen van
de religieuzenraad van ons vicariaat.
Wij hopen dat u als verantwoordelijke uw medezusters ook in het
nieuwe werkjaar blijft oproepen om deel te nemen aan onze en andere
vormingsactiviteiten. En zou het niet aangewezen zijn om eventuele
lekenverantwoordelijken van uw congregatie uit te nodigen? Ook zij zijn
van harte welkom op de bijeenkomsten van werkgroep A. Op vraag van
de religieuzenraad werden voor het nieuwe werkjaar de
inschrijvingsmodaliteiten voor werkgroep A overigens aangepast en de
deelnameprijs verlaagd met de bedoeling een ruimere deelname
mogelijk te maken.
Mogen wij tenslotte nog even uw aandacht vragen voor de laatste
bladzijde van deze brochure? Daar vindt u de gewijzigde
contactgegevens van het vicariaat nu de wekelijkse permanentie van
het secretariaat tijdelijk niet verzekerd kan worden.
Met hartelijke groeten,
De leden van de vicariale raad en religieuzenraad

WERKGROEP A

In ‘werkgroep A’ komen de leden van het algemeen bestuur en lokale
oversten drie maal per jaar samen rond belangrijke thema’s van hun
opdracht. Naast een sterk en gevarieerd inhoudelijk programma geven
deze bijeenkomsten ook ruimte aan ongedwongen ontmoeting met
elkaar.
Dankzij een samenspel van informatie en uitwisseling van ervaringen
komen beleidsvragen over de congregaties heen ter sprake en worden
ze op een efficiënte en realistische manier bespreekbaar. Bovendien
houden deze bijeenkomsten de deelnemers ook alert om de zending
van het religieuze leven binnen de kerk zo concreet mogelijk te
omschrijven en te duiden.
Omdat ontmoeting en feedback voor allen belangrijk zijn - ook voor het
vicariaal beleid – rekenen wij graag op een deelname vanuit de
verschillende congregaties.

ORGANISATIE EN BEGELEIDING
vicariaat Godgewijd Leven

religieuzenraad

vicaris Steven Wielandts
zr.Johanna Claessens, Hoegaarden
zr. Georgine Schellens, Opwijk
zr. Pia Franck, Leuven

zr. Harlindis Claes, Herent
zr. Chris De Jongh, Leuven
zr. Emmanuel Schrooten, Kessel-Lo
zr. M. Pierre Vandermeeren, Brussel
zr. Lieve Vervoort, Duffel
zr. Lieve Wuyts, Mechelen
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PROGRAMMA
dinsdag 17 oktober 2017,
9.30 uur tot 15.30 uur, Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen
Christenen en moslima’s: een verhaal van spanning en hoop
mevrouw Uma Wijnants, verantwoordelijke Kerk in Nood
dinsdag 13 februari 2018,
9.30 uur tot 15.30 uur, Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen
De aartsbisschop ontmoet de religieuzen
kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop Mechelen-Brussel
dinsdag 22 mei 2018
9.30 uur tot 15.30 uur, Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen
Zingeving en gelukkig-zijn vanuit bijbels perspectief
mevrouw Bénédicte Lemmelijn, theologe en exegete KULeuven
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NIEUWE INSCHRIJVINGSMODALITEITEN 2017-2018
opgelet: inschrijven verloopt steeds in twee stappen!
MOGELIJKHEID 1: inschrijven voor drie bijeenkomsten
stap 1: het juiste bedrag overschrijven
• PCR BE76 0000 9886 2295
aartsbisdom Mechelen-Brussel, vicariaat Godgewijd Leven
• 120 euro per persoon
• met duidelijke vermelding van:
nummer congregatie + werkgroep A + aantal deelnemers
stap 2: uw inschrijving bevestigen en detailleren
• e-mailbericht of brief aan het vicariaat Godgewijd Leven
(gegevens op pag. 12 van deze brochure) met vermelding:
nummer congregatie + namen alle ingeschreven deelnemers
AANDACHT MOGELIJKHEID 1
Uiterlijke inschrijvingsdatum: 31 augustus 2017
MOGELIJKHEID 2: inschrijven per bijeenkomst
stap 1: het juiste bedrag overschrijven
• PCR BE76 000 9886 2295
aartsbisdom Mechelen-Brussel, vicariaat Godgewijd Leven
• 40 euro per persoon
• met duidelijke vermelding:
nummer congregatie + werkgroep A + aantal deelnemers
stap 2: uw inschrijving bevestigen en detailleren
• e-mailbericht of brief aan het vicariaat Godgewijd Leven
(gegevens op pag. 12 van deze brochure) met vermelding:
nummer congregatie + namen alle ingeschreven deelnemers
AANDACHT MOGELIJKHEID 2
Wanneer u, enkele weken vóór de samenkomst van werkgroep A een
uitnodiging ontvangt, dient u onverwijld in te schrijven. Omwille van
organisatorische redenen en afspraken met de keuken, vragen wij
steeds de uiterlijke inschrijvingsdatum (zoals uitdrukkelijk vermeld in de
uitnodiging) strikt te respecteren.
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‘TEN HUIZE VAN...’
ontmoetingsnamiddagen
voor algemeen oversten van diocesane congregaties

Tijdens de vorige werkjaren waren de twee ontmoetingsnamiddagen
voor de algemeen oversten van de diocesane congregaties een zeer
goede en deugddoende gelegenheid voor (informele) uitwisseling van
informatie en onderlinge kennismaking. Een ‘ten huize van...’ voorziet
een inhoudelijke inleiding, een voorstelling van de congregatie bij wie
we te gast zijn, een gebedsmoment en een avondmaal.
PLAATS EN DATA
woensdag 11 oktober 2017
14.00 uur tot 18.00 uur,
ten huize van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo
Kloosterstraat 50
1745 Opwijk
woensdag 18 april 2018
14.00 uur tot 18.00 uur,
ten huize van de Franciscanessen van het H. Hart
Parkstraat 64
3000 Leuven
Provinciaal oversten van ordes van Pauselijk recht of van andere
congregaties, wonend in ons bisdom, kunnen – indien zij dit wensen bij deze samenkomsten aansluiten.
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IVOR
Interdiocesane Vormings- en Ontmoetingskansen
voor jonge Religieuzen

Voor religieuzen die vanaf 1981 hun tijdelijke geloften aflegden, werd
tussen de bisdommen Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel een
samenwerking in het leven geroepen om voor deze religieuzen een
vorming uit te werken.
IVOR wil door deze interdiocesane vormings- en ontmoetingskansen het
contact met leeftijdsgenoten bevorderen en hen met elkaar laten
uitwisselen over hoe zij vandaag in het leven staan, in het religieuze
leven in het bijzonder.
Naast vormings- en verdiepingsmogelijkheden in eigen congregatie en
elders, wil IVOR een specifiek forum zijn voor deze religieuzen om:
• samen met elkaar in een zoekproces te stappen en dit levend
te houden met het oog op de toekomst van het religieuze
leven,
• elkaar te steunen om in een geseculariseerde en
pluralistische wereld stevig staande te blijven en zich op een
zinvolle wijze te profileren als religieuzen,
• vanuit de vreugde van het samenzijn de dynamiek bij elkaar
levend te houden en overtuigd te blijven van de zinvolheid
van de levenskeuze,
• elkaar beter te leren kennen met het oog op eventuele
samenwerking.
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PLAATS EN DATA
vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017
in Hof Zevenbergen, Ranst
vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 2018
in Hof Zevenbergen, Ranst
vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018
in Hof Zevenbergen, Ranst
ORGANISATIE EN BEGELEIDING
stuurgroep IVOR:
voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel:
Zr. Yvonne De Gryse, zusters Convent van Betlehem
Zr. Hilde Vantomme, zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria
voor het bisdom Antwerpen:
Zr. Ann Van Steenweghen, zusters van de Christelijke Scholen Vorselaar
Zr. Ann Meyvisch, zusters van Don Bosco.
INSCHRIJVING
Voor elke samenkomst wordt een uitnodiging met inschrijving bezorgd
aan alle religieuzen die nu reeds deel uitmaken van IVOR. Wie een
religieuze kent die in aanmerking komt voor IVOR, aarzel niet haar
naam en contactgegevens door te spelen aan
Yvonne De Gryse
yvonne.de.gryse@emmaus.be
Stationsstraat 2 – 2570 Duffel
Tel. 015/30 39 39
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SARA
Interdiocesane Vormings- en Ontmoetingskansen

Overtuigd van de waarde van het rijke erfgoed van het religieuze leven
en bewust van onze verantwoordelijkheid in de kerk, willen wij:
• uitgedaagd worden om onze zending in de wereld in openheid te
beleven,
• ons leven bevragen en ernstig werk maken van kwaliteit van
religieus leven
• elkaar bemoedigen en stimuleren om de ‘spirit’ er in te houden.
Hieraan willen we opbouwend samenwerken met geïnteresseerden over
congregaties heen.

PLAATS EN DATA
zaterdag 21 oktober 2017
in Ter Dennen, Westmalle
zaterdag 10 maart 2018
in Ter dennen, Westmalle
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ORGANISATIE EN BEGELEIDING
Een interdiocesane werkgroep bestaande uit religieuzen van het
aartsbisdom Mechelen-Brussel en het bisdom Antwerpen.
Coördinatie
Zr. Lieve Vervoort, zusters Convent van Bethlehem
Stationsstraat 2 – 2570 Duffel
Fax: 015/30 39 40
GSM: 0498 90 48 12
E-mail: lieve.vervoort@emmaus.be
INSCHRIJVING
Een uitnodigingsbrief met inschrijvingsformulier wordt tijdig verstuurd
naar alle geïnteresseerden opgenomen in het adressenbestand.
Zusters die 3 maal achter elkaar afwezig zijn zonder enige reactie
worden uit dit bestand verwijderd. Uiteraard kan men te allen tijd
opnieuw inschrijven.
Zusters die tot hiertoe nog geen kennis maakten met de groep zijn van
harte welkom om met Sara op tocht te gaan.
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DAG VAN HET GODGEWIJDE LEVEN
zondag 4 februari 2018

Naar goede gewoonte willen we onze verbondenheid met alle
religieuzen in het aartsbisdom vieren naar aanleiding van ‘de dag van
het Godgewijde Leven’, op de zondag die volgt op het ‘Lichtmis’-feest.
We vieren dan samen eucharistie.
Ook in 2018 zullen we te gast zijn in het congrescentrum La Foresta te
Vaalbeek om samen eucharistie te vieren en te genieten van muziek
koffie en gebak!
Bij de jaarwisseling ontvangt u hierover meer nieuws, samen met de
mogelijkheid om in te schrijven.
Noteer alvast de datum van zondag 4 februari 2018 en wees met velen
aanwezig! U wordt verwacht!
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U.R.V.
VORMINGSDAGEN VOOR RELIGIEUZEN
ONTMOETINGSDAGEN VOOR HOGERE OVERSTEN
woensdag 2 tot en met vrijdag 4 mei 2018

De data kan u, als hogere oversten of raadsleden van mannelijke of
vrouwelijke ordes en congregaties nu reeds inschrijven in uw agenda.
De plaats van afspraak is naar jaarlijkse gewoonte Blankenberge.
Voor meer informatie en inschrijving kan u terecht bij:
secretariaat URV
www.urv.be
Tel. 09 3237858
GSM 0473 943619
Fax 09 3237855
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HOE HET VICARIAAT BEREIKEN?

Door omstandigheden kunnen wij bij de aanvang van het nieuwe
werkjaar 2017-2018 jammer genoeg geen permanentie voorzien op het
vicariaal secretariaat. De telefoonnummers worden tijdelijk buiten dienst
gesteld. Wij verontschuldigen ons voor eventueel ongemak.
Heeft u een dringende vraag met betrekking tot de congregatie?
neem rechtstreeks contact met de bisschoppelijke vicaris
• telefonisch via: 0479 203 673
en laat eventueel een boodschap na via voicemail
• e-mail via: steven.wielandts@me.com
Heeft u een vraag omtrent het vormingsprogramma?
neem schriftelijk contact met het secretariaat
• per brief:
vicariaat voor het Godgewijde Leven
F. de Merodestraat 18
2800 MECHELEN
• e-mail via: vicariaat.religieuzen.aartsbisdom@kerknet.be
Wenst u uw inschrijving voor werkgroep A te bevestigen?
• per brief:
vicariaat voor het Godgewijde Leven
F. de Merodestraat 18
2800 MECHELEN
• e-mail via: vicariaat.religieuzen.aartsbisdom@kerknet.be
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