BONDGENOTEN IN MISSIE
12 juni Amsterdam Zuid – Oost
MISSIONAIRE ORGANISATIES
EN HUN TOEKOMST (MOET)
Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk
van Christus in de wereld’.
Dit is het thema van de Buitengewone Missiemaand die wordt gehouden in oktober 2019. Voor kerk en
religieuzen in Nederland is dit aanleiding om de vraag op te pakken
wat onze missie anno 2019 is. De wereld verandert
door globalisering en digitalisering immers razendsnel. Wat betekent de opdracht nu om ‘te gaan tot
alle volkeren en hen te maken tot Jezus’ leerlingen’ (vgl. Matth. 28,19)? Hoe zien wij onze missie? Waartoe voelen wij ons geroepen?
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
heeft binnen dit kader in het voorjaar van 2019
‘Missietafels’ georganiseerd. Elke Missietafel had
een eigen insteek: ‘Missie in een multiculturele
samenleving’ (Rotterdam), ‘Missie in een geseculariseerde samenleving’ (Weert) en ‘Missie en de
toekomst van de aarde’ (Amsterdam).
De gedachten en conclusies worden op deze dag
gepresenteerd.

Doelgroep: voor deze derde bijeenkomst die
MOET organiseert worden in het bijzonder uitgenodigd:
Buitenlandse religieuzen; nieuwe Nederlandse religieuzen ‘met een missie’; leden van missionaire
lekenbewegingen; medewerkers van fondswervende organisaties.

BONDGENOTEN IN MISSIE
MISSIONAIRE ORGANISATIES EN HUN TOEKOMST
In samenwerking met
Konferentie Nederlandse Religieuzen

DAGPROGRAMMA
13.00 Inloop
Soep met broodjes staan klaar

12 juni Amsterdam Zuid – Oost
MISSIONAIRE ORGANISATIES
EN HUN TOEKOMST (MOET)
Opgave: via e-mail cmbr@knr.nl,

14.15 Inleiding prof. dr. Stefan Paas

o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, land van
herkomst èn wel/niet deelname lunch.
Kosten: ter tegemoetkoming in de organisatiekosten
wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd, over
te maken op:
IBAN: NL40FVLB0225908514 t.n.v.: Konferentie
Nederlandse Religieuzen, o.v.v. “MOET”,
en wel vóór 31 mei 2019.

14.35 Presentaties van de drie Missietafels

Over de inleider:

14.00 Welkom door de dagvoorzitter
14.05 Meditatief moment

15.05 Pauze
15.30 Forumdiscussie
16.10 Muziek
16.15 Afsluiting en netwerkborrel

Locatie:
All Saints Church in Amsterdam Zuidoost,
Millingenhof 158, 1106 KK Amsterdam.
De locatie ligt op loopafstand van het station Holendrecht
(NS en metro) in Amsterdam Zuidoost.
In de buurt van de kerk zijn parkeermogelijkheden.

Prof. dr. Stefan Paas is
hoogleraar missiologie en
interculturele theologie aan
de Vrije Universiteit
Amsterdam en hoogleraar
missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.
Tevens is hij theoloog des vaderlands 2019.

Organisatie:
Marielle Beusmans: Dienst Kerk en Samenleving,
medestander Spiritijnen
Ina van de Bunt-Koster: Scala lid / Redemptoristen
Gerard Moorman: KNR
Frans Wijsen: hoogleraar religie- en missiewetenschap, Faculteit Theologie, Radboud Universiteit /
SMA

Dagvoorzitter: Marielle Beusmans

