PERSCONFERENTIE: Speeddate met 7 religieuze
en vrijzinnige leiders
Lancering 2de editie Glimp, magazine voor interreligieuze dialoog
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets
nodigt u uit op de lancering van de 2de editie van Glimp rond jongeren en geloof
Woensdag 07/12 om 10 uur 45
Muntpunt Grand Café: Munt 6 – 1000 Brussel
Kom op spirituele speeddate
met religieuze/vrijzinnige jongeren en leiders.
Glimp
Het samenleven stond de afgelopen maanden onder druk, de aanslagen hebben
diepe wonden geslagen. Maar net daarom is het in een multiculturele grootstad
als Brussel belangrijk om religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen
met elkaar te verbinden. Kennis over de ander is hierbij onmisbaar. Daarom
lanceert Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets de tweede
editie van Glimp, een magazine (en online platform) rond levensbeschouwelijke
dialoog. In deze editie staan jongeren en hun geloofsbeleving centraal. 14 jongeren
en zeven religieuze leiders werken mee aan Glimp.
Met dit project willen we Brusselse jongeren verbinden, ongeacht hun
geloofsovertuiging. Samenleven begint bij wederzijds begrip. – Bianca Debaets,
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Brusselse jongeren
“Religie is niet uit de mode, volgens mij heeft dit gewoon een nieuwe vorm
aangenomen. »– Lo, 26 jaar.
“Ik vind andere religies zeer interessant, want dan kan je begrijpen hoe andere
mensen denken, waarom ze zo denken en waarom ze dingen wel of niet doen.” –
Kihnde, 14 jaar.
Dat religie nog van deze tijd is, bewijst bijgevoegd filmpje. Reporter Luana Difficile
ging op zoek naar de stem van Brusselse jongeren. Hieruit blijkt dat Brusselse
jongeren – gelovig, vrijzinnig, atheïst of zoekende – nog steeds interesse vertonen
in religie.
Speeddate
Op de persconferentie kan u met de in Glimp geportretteerde jongeren op
speeddate, samen met maar liefst zeven religieuze leiders. De vertegenwoordigers
van de Anglicaanse, Joodse, Katholieke, Moslim-, Orthodoxe, Protestantse en
vrijzinnige gemeenschap zullen aanwezig zijn. Om de drie minuten verandert u
van gesprekpartners. Hoe gaan zij om met levensbeschouwing en hoe kijken zij na
22 maart naar het samenleven in Brussel zijn daarbij cruciale vragen.

Programma:
10.45 u
11.00 u
11.15 u

Welkom
Toelichting door Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets
Speeddate met religieuze/vrijzinnige jongeren en leiders

Contact:
Eric Laureys
Woordvoerder van de Staatssecretaris
M: +32 489/933 325
E: elaureys@gov.brussels
Aanwezige religieuze en levensbeschouwelijke leiders:
Naam
S. PEETERS

Strekking
Voorzitter Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke
Gemeenschappen van België
Ph. MARKIEWICZ Voorzitter Centraal Israëlitisch Consistorie van België
G. W. LOREIN
Voorzitter Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in
België
H. FUITE
Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België
S. VANDERVORST Vice-voorzitter van het Centrum voor Seculiere Actie
E. PSALLAS
Orthodox Aartsbisdom van België
T. FRISON
Adjunct van de hulpbisschop Aartsbisdom Mechelen-Brussel
J. Mc DONALD
Voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in
België
N. SMAILLI
Voorzitter van het Executief van de Moslims van België
A. GUIGUI
Opperrabijn van Brussel

