
verbinden

Tom Van Wambeke
3 en 5 maart

verdiepen

Sam Goyvaerts
10 en 12 maart

verbreden

Ward Ceyssens 
17 en 19 maart

filmavond 
Styx

26 maart

31 maart 

Broederlijk delen-avond

groeien in geloof
veertigdagentijd 2020

nieuwe dekenaat Genk
kerken in As, Genk, Lanaken, Maasmechelen, Zutendaal



groeien in geloof
De veertigdagentijd nodigt ons telkens opnieuw uit om te 
groeien in geloof. Vanuit het nieuwe dekenaat (en de wijze 
ervaring van beide oude dekenaten) bieden we een geloofs-
reeks aan. U kan in alle vrijheid deelnemen aan één of 
meerdere avonden.

onze roeping als christenen in deze tijd?
Kerk en geloof zoeken naar een nieuwe adem. In een over-
gangssituatie gaan we best terug naar de kern. Vandaar de 
vraag: “Wat is onze roeping als christenen in deze tijd?” Of 
nog: “Hoe kunnen we ons als Kerk in dienst stellen van het 
geluk van mensen?” 
We zoeken een richting met drie V-woorden: 
Verbinden - Verdiepen - Verbreden.

geroepen om te verbinden – tom van Wambeke

dinsdag 3 maart om 19.30 uur

crypterium, molenstraat 2, genk-centrum

donderdag 5 maart om 19.30 uur

zaal allenthuis, pastoriestraat 6, proosterbos-maasmechelen

Tom Van Wambeke, directeur van het Pastoraal Centrum te 
Hasselt, komt met een koffer vol foto’s, filmfragmenten, 
poëzie en voorwerpen vertellen over de verbindende 
kracht die Jezus bracht.
Als je wil, mag je die avond ook zelf een voorwerp mee-
brengen, dat voor jou iets zegt over ‘verbinden’.

geroepen om te verdiepen – sam goyvaerts

dinsdag 10 maart om 19.30 uur

kerk boxbergheide-genk, sint-jan-baptistplein 1
donderdag 12 maart om 19.30 uur

kerk mariaheide, gouv. h. verWilghenlaan 51 maasmechelen

Sam Goyvaerts, docent liturgie aan de faculteit in Tilburg 
en tevens bezieler van de Oasevieringen in Sint-Truiden, 
komt ons getuigend vertellen over het samen vieren van de 
Eucharistie. 
Hij gebruikt hierbij ook teksten van paus Franciscus.
Als je wil, mag je die avond een voorwerp meebrengen, dat 
voor jou iets zegt over ‘verdiepen’. 

geroepen om te verbreden – Ward ceyssens

dinsdag 17 maart om 19.30 uur

parochiecentrum zutendaal, schoolstraat 2
donderdag 19 maart om 19.30 uur

oc neerharen-lanaken, kasteelstraat 32
Ward Ceyssens, diaken van ons bisdom en verantwoordelijke 
voor Orbit (Kerk en samenleving), denkt met ons na over wat we 

als christenen kunnen betekenen in de hedendaagse maat-
schappij, in samenwerking met vele mensen van goede wil.
Als je wil, mag je die avond een voorwerp meebrengen, 
dat voor jou iets zegt over ‘verbreden’. 



Spoedarts Rieke komt tijdens een zeilvakantie oog in oog te staan met 
een zwaargehavende boot vol uitgeputte vluchtelingen. Op haar nood-
signaal krijgt ze als antwoord “doorvaren alsof je niets hebt gezien”. 
Op dat moment begint de strijd vanuit haar beroepseed en geweten 
met het non-beleid van Europa tegenover bootvluchtelingen …
Toegangskaarten à 5 € te koop aan de inkom of in de voorverkoop bij: 
- bestuursleden KWB Mechelen-aan-de-Maas, 0479/79.78.60
- parochiesecretariaat Mechelen-aan-de-Maas, elke voormiddag
- dekenij Genk, elke voormiddag

filmavond i.s.m. kWb mechelen-aan-de-maas
donderdag 26 maart om 19.30 uur

cultuurcentrum maasmechelen, koninginnelaan 42

broederlijk delen-avond i.s.m. parochie veldWe-
zelt

dinsdag 31 maart om 19.30 uur
oc berenhof, berenhofstraat 12, veldWezelt-lanaken

Maria en Leon Hermans en Kathleen Haesen getuigen over hun 
inleefreis met Broederlijk Delen naar Palestina en Israël. Een oog- 

getuigenverslag over toekomst bouwen in uiterst moeilijke omstandig-
   heden.
   De campagne van Broederlijk Delen promoot ‘delen’ 
   als de oplossing voor de grote uitdagingen van deze 
   tijd. 
   Wat kan dat voor ons betekenen?

dekenaatgenk.be     •            @DekenaatGenk     •     verboden op de openbare weg te werpen


