
MISSIECONGRES 2022 : EERSTE ONTMOETING OM EEN NIEUW PROJECT TE LANCEREN IN BRUSSEL 

  

In 2022 zal voor de eerste maal het Missiecongres België, plaatsvinden in Brussel. 

Ontstaan in 2015 op initiatief van Anuncio, wil het Missiecongres met de medewerking van vele 

gemeenschappen en Christelijk organisaties nagaan hoe het geloof kan voorgesteld worden bij de 

verschillende lagen van de maatschappij, het verzamelt jaarlijks duizenden Katholieken om concrete 

middelen uit te wisselen. 

Iedereen wordt ertoe aangezet, door middel van talrijke workshops, panelgesprekken en een 

inforuimte, om na te dekken over onze zending en om te ontdekken hoe het Christelijk geloof kan 

verkondigd worden deze dagen. 

Op het ritme van gebedsmomenten, missen en vieringen wil het Missiecongres ook een plaats zijn 

voor geestelijke herbronning. 

In 2022 zal het Missiecongres België voor het eerst plaatsvinden in Brussel. Alle Christenen in België 

worden op 18, 19 en 20 maart 2022 uitgenodigd om in de Basiliek van Koekelberg dit speciale 

gebeuren mee te maken in het hart van de Europese hoofdstad. 

Vele mensen zullen komen spreken en verwacht worden, zoals ondermeer Hilde Kieboom 

(Sant’Eigidio), diaken Rob Allaert, theoloog Frederiek Depoortere (KU Leuven), Emmanuel Van Lierde 

(Tertio), Daniel Alliet , pater Johan Leman o.p. (Foyer), Jörg Gebhard, directeur Jesuit Refugee Service 

(JRS) België en Benoît Collet (componis). Daarbovenop zullen er 20-30 tal workshops aangeboden 

worden, van onder andere Alpha (organisatie), Fidesco (internationaal vrijwilligerswerk), Emmanuel 

Vlaanderen (Katholieke gemeenschap), Venite Adoremus (nationaal aanbiddingsfestival), Zaden Van 

het Woord (Katholieke gemeenschap) en zoveel meer. 

Voorafgaand aan dit gebeuren organiseert de ploeg van het Missiecongres en infosessie ONLINE, op 

Googlemeets woensdag 15 december (Nederlandstalig) en donderdag 16 december (Franstalig) van 

20:30 tot 21:30. Inschrijven kan via de optie “Ik word Ambassadeur” op www.congresmission.be  of 

via de Facebookpagina van het Missiecongres. Meer vrijwilligers in het organiserend team, alsook ter 

plaatse worden heel hartelijk gevraagd & verwelkomd. 

 Alle informatie kan gevonden worden op www.congresmission.be  
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