deze wereld anders
mededogen - verbondenheid
bevrijding - gerechtigheid - vrede

zolang we onderweg zijn

Klankbordgroep
We komen samen om na te
denken over het Vleugelproject,
om adviezen te formuleren en
de werking te evalueren.
Zaterdagavond 7 december 2019
en 7 maart 2020.

houden we elkaar wakker
blijven we zingen en verhalen vertellen
gaan we op zoek naar de kern der dingen
laten we de stilte spreken
vieren we het leven

De zomer van de Vleugel
In juli en augustus komen we niet
samen op zaterdagavond, maar
worden er andere activiteiten
georganiseerd, zoals fietstochten,
wandelingen, culturele uitstappen.
www.devleugel.be

Contactpersoon
Harry Harding
03 237 77 42
harry.harding@telenet.be

WIJ VERHUIZEN!
elke eerste en derde zaterdagavond
om 18 uur
ontmoetingsruimte naast de H.Geestkerk
Mechelsesteenweg 135
Antwerpen
Je bent van harte welkom!

VIERINGEN 2019 - 2020

De Vleugel
wortelt in joods-christelijke
traditie en wil ruimte geven
aan en taal vinden voor
een waaier van geloofs- en
levensovertuigingen.
De Vleugel
wil inspiratie delen met ieder
die op zoek is naar verdieping
en verbondenheid en verlangt
naar een ‘nieuwe wereld’.

BIJEENKOMSTEN 2019 - 2020

Datum Thema

Datum Thema

7 sept

Geroepen

21 sept

Israël/Palestina
- getuigenis van een pelgrim

5 okt

Feest! 25 jaar Vleugel

2 nov

Liefdevol gedenken wij

19 okt

Identiteit en uitsluiting
- zoektocht naar het verband
ertussen

7 dec

Eenvoudig leven
16 nov

Beleef de stilte
- meditatie

24 dec

Kerstavond

4 jan

Innerlijke vrijheid
- in de leer bij Paulus

21 dec

1 feb

Hoop doet leven!
- met achteraf pannenkoeken

Samen zingen
- op weg naar de wondere
kerstnacht

18 jan

7 mrt

Gerechtigheid
- in de leer bij Amos

Beleef de stilte
- meditatie

15 feb

Bijbels leerhuis

4 apr

Randfiguren in het lijdensverhaal

21 mrt

Samen luisteren naar Bach

11 apr

Pasen
18 apr

2 mei

De wereld tussen gisteren
en morgen
- actualiteitsviering

Karen Armstrong
- over God, religie en
compassie

16 mei

Tekst van mijn leven

20 jun

Het Boek van Vreugde

6 jun

In het spoor van ikigai

Al deze vieringen gaan door op de eerste
zaterdag van de maand – uitgezonderd
Kerstmis en Pasen.

Bijeenkomsten gaan door op de derde
zaterdag van de maand.

