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Een oprecht hart krijgt altijd antwoord
Burkina Faso
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Zuster Françoise Ilboudo met een van de meisjes
die in hun opvanghuis wonen. De zusters van de
congregatie Soeurs de l’Immaculée Conception de
Ouagadougou bieden onderdak en onderwijs aan
meisjes die vluchten voor het lot van een gedwongen
huwelijk.

Geachte heer, mevrouw

Programma

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van MISSIO in het kader van de Wereldmissiemaand
(oktober). U bent van harte welkom op zaterdag 30 september 2017 in het Bonifaciushuis te Utrecht.

Vanaf 10.00 Inloop met koffie en thee
in het Bonifaciushuis

Antwoordkaart

Een oprecht hart krijgt altijd antwoord
Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van de katholieke gelovigen in Burkina Faso. ‘Het land van de
oprechte mensen’, dat is de betekenis van de naam Burkina Faso. Eén van de armste landen ter wereld, deels
gelegen in de Sahelstrook.

10.30

Welkom en Opening met gebed

10.45

Lezing door vicaris Vincent Goulmy over
Burkina Faso

 Ja, ik kom naar de Missio bijeenkomst
op 30 september 2017

Katholieke minderheid
Katholieken vormen ongeveer 15 procent van de bevolking. De katholieke Kerk zet zich onder andere in voor de
verbetering van de positie van meisjes en vrouwen. Vincent Goulmy, vicaris voor missiezaken van het bisdom
Roermond, zal een lezing verzorgen. Hij kent Burkina Faso goed en heeft er veel gereisd.

11.15

Koffiepauze

11.30

Gesprekken in kleine groepen

12.30

Plenaire afsluiting

13.00

Lunch, aangeboden door MISSIO

Aanmelden
Wij stellen uw komst zeer op prijs. U kunt zich aanmelden door de antwoordkaart in te vullen en op te sturen,
uiterlijk 18 september. Ook via e-mail kunt u zich aanmelden: missio@missio.nl of telefonisch 070 – 304 74 44.
Graag tot ziens op de MISSIO Ontmoetingsdag.
Met vriendelijke groet,

Naam

dhr / mevr*

Straat / huisnr.
Postcode / plaats
E-mail
Naam parochie
Ik kom / wij komen in totaal met

personen

 Neemt deel aan de lunch, met totaal

Zaterdag 30 september 2017
Bonifaciushuis
Nieuwegracht 61
3512 LG Utrecht

personen

Insturen uiterlijk 18 september



Pater Eduard Kimman S.J.
Nationaal Directeur

Ongeveer een week voor de ontmoetingsdag ontvangt u
een bevestiging en routebeschrijving.
*Doorhalen wat niet van toepassing is s.v.p.

