SAMEN IN JERUZALEM IN BRUSSEL

Programma :

DRIE GETUIGEN VOOR VREDE

18u30: Kalligrafieatelier: laat uw naam schrijven in Hebreeuws en
Arabisch - fototentoonstelling Jeruzalemreis - verkoop eigen
kunstwerken (V.O.E.M.) - snacks, broodjes en drank in de cafetaria.

WOENSDAG 22 APRIL 2015
(18u30-22u00)

19u30: Muzikaal intermezzo met Henk De Laat.
In maart 2014 ondernamen vijftien moslims en katholieken uit
Brussel een pelgrimstocht naar Jeruzalem en Bethlehem. De groep
bezocht zowel de joodse, christelijke en islamitische heilige plaatsen in
de Oude Stad. Er werd eveneens aandacht besteed aan de
moeilijkheden in het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Plaatselijke gesprekspartners vroegen om hen niet te vergeten
na de reis. Daarom worden nu drie getuigen uitgenodigd afkomstig uit
de Palestijnse en de Joodse gemeenschap. Zij ijveren in hun respectieve
middens voor een rechtvaardige samenleving en nemen initiatieven om
de daad bij het woord te voegen.
Wie?

- Prof. Jamal Amro
(Birzeit University, urbanisatie Oost- en West-Jeruzalem)
- Rabbi Yehiel Grenimann
(Rabbis for Human Rights)
- Mrs Soher Zaatry
(Jerusalem Centre for Jewish Christian Relations)
Waar? Centre Communautaire Laïc Juif C.C.L.J.
Munthofstraat 52, 1060 Brussel (Metro Munthof)

20u: Drie getuigen nemen het woord en gaan in gesprek met het
publiek. Wat is hun visie voor een rechtvaardiger samenleving in hun
land? Wat is de bijdrage van hun vereniging aan meer vrede tussen
diverse bevolkingsgroepen? (Einde rond 22u)
De Engelse toespraken worden naar het Frans vertaald.

Toegangsprijs: 10 euro (voor de gehele avond) ; 8 euro (studenten).
Bij voorkeur op voorhand inschrijven met naam en GSM nummer
(voor een vlotte veiligheidscontrole aan de ingang)
via: id.kerkbru@skynet.be
0470 - 033 266
of met de inschrijvingsstrook naar:
IDkB - Vlasfabriekstraat 14 - 1060 Brussel

Organisatoren en info:
C.C.L.J. - Centre Communautaire Laïc Juif
0476 - 228 360 (Jean-Marc Finn)
V.O.E.M. - Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims
0486 - 55 63 30 (Abdel Chrayah)
FEMMA Interculturele werking Brussel
0473 - 96 10 85 (Sarah Avci)
IDkB - Interreligieuze Dialoog van de Kerk in Brussel
0470 - 033 266 (Jan Van Eycken)

