Praktische informatie
InTerfaith, building community is een initiatief
van
I.T.OUCH’
(Brussel),
een
activiteitenprogramma ter bevordering van
vreedzaam
samenleven
in
diversiteit,
www.itouchalameda.com.
De cyclus zomerseminaries wordt opgebouwd
in samenwerking met MIT Giovani Italië et
Elijah Interfaith Institute, Jeruzalem.
De sessie van 9 tot 16 augustus 2017 zal
doorgaan in :
Huis OLV van de Vogelzang,
Franciscanenlaan 3A, B-1150 Brussel, België
Engels, Frans en Italiaans zijn de voertalen.
Een goede kennis van een van de drie volstaat.
Deelname aan het seminarie kost 550€,
inbegrepen inschrijving, didactisch materiaal,
pedagogische uitstappen en logement in vol
pension. Subsidie-aanvragen zijn lopende om
de deelnamekosten te drukken. Reis- en
eventuele visakosten kunnen hierdoor niet
worden gedekt.
Info en inschrijvingen:
I.T.OUCH’, Lambermontlaan 262,
B-1030 Brussel, België
itouchalameda@gmail.com
http://interfaithbc.wixsite.com/interfaith

“Dat de vredige ontmoeting van gelovigen en echte
religieuze vrijheid zouden worden gekoesterd. Onze
verantwoordelijkheid in deze is groot in Gods aanschijn;
ze roept ons op tot onaflatende inspanning, zonder
doen alsof. Het is een oproep die ons uitdaagt, een
weg die we samen moeten gaan, voor het goed van
allen, en hoopvol. Mogen de religies levensschoten zijn,
dragers van de barmhartige liefde van God voor een
gekwetste en noodlijdende mensheid; mogen ze deuren
van hoop zijn.”
Paus Franciscus, Interreligieuze audiëntie, 3 november 2016

Een ervaring
van
vorming
en samen-leven
voor
een verscheiden groep
van mensen
in Brussel,
hoofdstad van Europa
in het hart van België
van 9 tot
16 augustus 2017

“Als
wijsheid
en vrede
worden gedeeld”
Een initiatief van
I.T.OUCH’ (Brussel)
in
samenwerking met
MIT Giovani (Italië) en
Elijah Interfaith Institute
(Jeruzalem)

Waarom ?

Wat ?

Voor wie ?

“Wat kunnen we doen om prangende
vragen onze tijd, zoals geweld en
conflicten, een hoofd te bieden ?
Wat als we ons zouden vormen om
samen maatschappijen op te bouwen
van
wederzijds
respect
en
samenwerking ?”

 De waarden van de eigen religieuze
traditie uitdiepen en die van anderen
leren kennen
 In de voetstappen treden van
bevoorrechte getuigen, ‘religieuze
genieën’2 om de wezenstrekken van
van vredestichters te ontdekken
 Zich bewust worden van de
constructieve kracht van religies voor
de vermenselijking van de wereld en
de opbouw van samenlevingen

Voor jeugdwerkers, opvoeders, … ,
vrouwen en mannen met een joodse,
een
christelijke
of
een
moslimachtergrond, van verschillende
landen.

Doorheen:

N.B.
Dit seminarie maakt deel uit van een cyclus.
Aan de deelnemers wordt voorafgaandelijk
een voorbereiding gevraagd via internet. Een
aantal van de deelnemers aan het seminarie in
Brussel zal worden uitgenodigd om ook dat
van 2018 bij te wonen, vergezeld van enkele
nieuwe
personen, die
zich hebben
ingeschreven in de lokale dynamiek van
InTerfaith, building community.

Dit is de uitdaging die een twintigtal
jonge mensen uit landen in Europa, het
Nabije Oosten en elders, christenen,
joden en moslims, zullen aangaan op een
zomerseminarie, georganiseerd door
I.T.OUCH’.

 Een week vorming en samenleven
 Voordrachten en thematische
workshops
 Peer learning en uitwisseling van
gezichtspunten m.b.t. heilige
teksten
 Uitstappen en ontmoeting met
gemeenschappen
 Gezamenlijke sociale actie

Want Europa en de wereld hebben nood
aan
ambassadeurs
van
‘actief
1
samenleven’ en het is mogelijk om
netwerken uit te bouwen van mensen
die zich hiertoe willen engageren.

1

Cf. www.coexister.fr

2

Cf. http://elijah-interfaith.org

Voor mensen die zin hebben om op
lokaal niveau initiatieven op te zetten of
verder uit te bouwen om interfaith en
vreedzaam samenleven te bevorderen.
Voor jou ? … !

