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Verbondenheid – een impuls van de kerken in de 
Euregio voor onze samenleving? 

 

Eens vroeg een oude Rabbi aan zijn leerlingen: “hoe stelt men vast 
dat de nacht eindigt en de dag begint?” Een leerling antwoord: “is 
het als men vanuit de verte een hond van een schaap kan onder-
scheiden?” “Nee”, zei de Rabbi. “Is het wanneer men van veraf een 
vijgenboom van een dadelboom kan onderscheiden?” vroeg een 
ander. “Nee”, zei de Rabbi. “Maar wanneer dan?” vroegen de leer-
lingen. De Rabbi sprak: “het is dan, wanneer je in het gezicht van 
een mens kijkt en daarin je zuster of je broeder ziet.  
 
In België, Duitsland en Nederland, en veel andere landen van Europa 
is een verruwing in de politieke omgangsvormen vast te stellen. Dit 
wordt vooral duidelijk in het optreden van rechts populistische par-
tijen en op social media. Welke maatschappelijke bijdragen kunnen 
de kerken in de Euregio leveren om deze verruwing tegen te gaan? 
Is het idee van verbondenheid een geëigend instrument? En hoe kan 
verbondenheid slagen? Wij nodigen u hartelijk uit om over deze vra-
gen bij de Euregionale Conferentie 2017 met elkaar na te denken.  
 
 
 
Met medewerking van: 
 Ds. Karin van den Broeke. Preses van de Generale Synode van de  

Protestantse Kerk in Nederland. 
 Dr. Norbert Wichard, Bischöfliches Generalvikariat Aachen,  

Abteilung Grundfragen und -aufgaben der Pastoral 
 Koen Vossen, docent maatschappijleer aan de Katholieke  

Scholengemeenschal Etten-Leur 
 Anja Klingbeil, Bischöfliches Generalvikariat Aachen,  

Referentin für Presse und Onlinekommunikation 
 Johan van de Beek, journalist 



 Programma 
 

09.30 Ontvangst met koffie 

10.00 korte viering 

10.30 Zoeken naar verbinding: een opdracht voor onze kerken 
mw. ds. Karin van den Broeke 
Referaat in het Nederlands met Duitse hand-out 

11.30 Koffiepauze 

11.45 Polarisering met woorden – populistische retoriek uit 
interdisciplinair gezichtspunt. 
Dr. Norbert Wichard 
Referaat in het Duits met Nederlandse hand-out  

12.45 Warme middagmaaltijd 

13.45 Ervaringen uit de praktijk: 
 Werkgroep 1: Burgerschap als nieuw schoolvak 

Koen Vossen 
 Werkgroep 2: Social media 

Anja Klingbeil 
 Werkgroep 3: Populisme 

Johan van Beek 

15.15 Samenvatting van de uitkomsten uit de werkgroepen 
(plenair) 

15.30 Slotzegen / einde conferentie 
 



Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen)  

Incl. warme maaltijd en koffie    € 25 
Studenten       € 10 
 

Aanmelden tot 21 maart 2017 
Wij vragen u om u per telefoon of email aan te melden. De aanmel-
dingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aan-
melding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrij-
ving.  
 

Informatie en aanmelding 
Nederland 
: dehaan-verduyn@freeler.nl 
: 0031 (0) 43 3624240  
 

Duitsland 
: mbruells@caritas-ac.de 
: 0049 (0) 241 431214 
 

België 
: pfarre.stnikolaus@skynet.be 
: 0032 (0) 87 556624 
 

 

Deelnemende organisaties: 
• Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van het Bisdom 

Aken en het Bisdom Roermond 
• Caritasverband voor het Bisdom Aken 

 Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland 

 Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond 

 Kirchenkreis Aken van de Evangelische Kerk in het Rijnland 
• Protestantse Gemeenten in het district Luik van de Verenigde 

Protestantse Kerk in België. 
• Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik 
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