
SEMINARIE OVER PROFETISCH INSPIREREN EN DIENEN

Sint Vincentius a Paulo:  
400 jaar later nog brandend actueel? 

Woensdag 23 mei 2018
Grootseminarie Brugge

Een initiatief van Fracarita International en Bisdom Brugge



Wat
Sint Vincentius a Paulo: 400 jaar later nog brandend actueel? 
Fracarita International organiseert, in samenwerking met Bisdom 
Brugge, een seminarie over profetisch inspireren en dienen. Er 
wordt dieper ingegaan op het Vincentiaanse gedachtegoed in 
België en de wereld met o.a. voorbeelden van de Congregatie 
Broeders van Liefde. 

Waar
Auditorium Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge.

Wanneer
Woensdag 23 mei van 09.00 uur tot 13.30 uur.

Inschrijven
Schrijf je online in via www.fracarita-international.org/seminarie 
of scan de QR-code hieronder met je smartphone. 
Het seminarie is gratis.

http://www.fracarita-international.org/seminarie  
http://www.fracarita-international.org/seminarie  


Onthaal met koffie/thee.

Inleiding door Dhr. Hubert Sanders.

Gebed en stiltemoment door Mgr. Lode Aerts, 
Bisschop Bisdom Brugge.

'Gastvrijheid en zorg: basisbeginselen van hoop 
binnen Fracarita International’ door Br. Dr. René 
Stockman, Generale Overste Congregatie Broeders 
van Liefde en Voorzitter Fracarita International.

‘Diaconie in actie in het bisdom Brugge’ door  
Dhr. Jan Steel, Bisschoppelijk gedelegeerd 
Vicariaat Caritas en Diaconie Bisdom Brugge.

Pauze met koffie/thee.

‘Basisinkomen versus menswaardig leven in 
België’ door Dr. Sarah Marchal, Socioloog Centrum 
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck Universiteit 
Antwerpen.

Vragen uit het publiek, moderator Dhr. Hubert 
Sanders.

Receptie met lichte snack.

Programma

08.45 - 09.30:

09.30 - 09.35:

09.35 - 09.45:

09.45 - 10.30:

10.30 - 11.00:

11.00 - 11.15:

11.15 - 12.00:

12.00 - 12.15:

12.15 - 13.30:



Mgr. Lode Aerts behaalde een bachelor in de filosofie 
en de letteren aan de KU Leuven en studeerde 
theologie aan het Grootseminarie Gent. Hij werd in 
1984 tot priester gewijd en promoveerde in 1988 tot 
doctor in de Bijbelwetenschappen aan de pauselijke 
universiteit Gregoriana (Rome). Hij werd op 5 oktober 
2016 benoemd tot 27ste bisschop van Brugge en werd 
op 4 december 2016 gewijd en geïnstalleerd. De 
bischopsspreuk van Mgr. Lode Aerts is ‘Kostbaar in zijn 
ogen’.

Broeder Dr. René Stockman legde zijn eeuwige 
geloften af als Broeder van Liefde in 1980. In 1986 
behaalde hij een doctoraat in de Maatschappelijke 
Gezondheidszorg aan de Katholieke Universiteit 
Leuven. Hij is nu Generale Overste der Broeders van 
Liefde, hoogleraar aan de Pontificale Universiteit 
Lateranen (Rome) en Voorzitter van Fracarita 
International. Hij is lid van verscheidene instituten voor 
gezondheidszorg. Hij is auteur van een 50-tal boeken 
rond medische ethiek, management, geschiedenis 
en spiritualiteit, en van vele artikelen in nationale en 
internationale tijdschriften. 
 

Dhr. Jan Steel is bisschoppelijk gedelegeerde 
voor caritas en diaconie in het bisdom Brugge.  
Voorheen was hij zorgdirecteur in verschillende 
psychiatrische ziekenhuizen in de Gentse regio. In 
2012 werd hij tot diaken gewijd. Naast zijn opleiding 
als verpleegkundige, studeerde hij af als master in 
de ziekenhuiswetenschappen en gerontologie en 
behaalde hij een master na master in HRM. Hij is actief 
rond thema’s als ethiek en inspirerend leiderschap.

Sprekers



Dr. Sarah Marchal behaalde haar doctoraat in 
de Sociaal-Economische Wetenschappen aan de 
Universiteit Antwerpen in 2017, met een proefschrift 
over de evolutie, adequaatheid en kenmerken van 
minimuminkomensbescherming voor verschillende 
doelgroepen in de Europese welvaartstaten. In 
haar recent onderzoek zoekt ze naar manieren om 
welvaartstaatinstituties te vatten in institutionele 
indicatoren, en gaat ze na hoe die instituties al dan 
niet bijdragen in de strijd tegen armoede. Verder 
werkt ze ook mee aan een project rond de opname van 
bijstandsuitkeringen door rechthebbenden.

Dhr. Hubert Sanders is medewerker Vicariaat Caritas 
en Diaconie bisdom Brugge, meer specifiek in 
buitenlandse solidariteit. Hij studeerde Germaanse 
filologie  aan de KU Leuven. Hij was werkzaam als  
leraar, pedagogisch begeleider katholiek onderwijs, 
directeur en coördinerend directeur. Sinds januari 
2012 is Hubert Sanders betrokken bij de diaconale 
opdrachten van het bisdom Brugge. 

Fracarita International is de internationale ngo voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Congregatie 
Broeders van Liefde die zich als doel stelt om de 
voorzieningen van de congregatie te ondersteunen, in 
het bijzonder in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. De ngo 
is gevestigd in Brugge en focust haar werking op drie 
sectoren: geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en 
orthopedagogische zorg. Fracarita International heeft 
een consultatieve status in de Economische en Sociale 
Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Meer info: 
www.fracarita-international.org of op Facebook.

http://www.fracarita-international.org
http://www.facebook.com/fracaritainternational


Zuidactie 2018 Broeders van Liefde

Broeders van Liefde Saul en Edouard 
startten onlangs een nieuw project op in 
het Ethiopische stadje Yirgachaffe. Ze geven 
thuiszorg en onderwijs aan kinderen met 
een verstandelijke beperking. Meestal gaat 
het om kinderen die een verborgen bestaan 
leiden, zoals Metike (foto). Ze brengt al haar 
tijd door binnenin haar lemen huisje. Die 
paar vierkante meter is haar hele wereld... 

De broeders zien het als hun missie om al 
die "verborgen schatten" in Yirgachaffe te 
ontdekken en hen de kans te geven zich 
maximaal te ontwikkelen. Want ieder kind 
heeft recht op onderwijs, ieder kind heeft 
het recht om het beste uit zichzelf te halen! 
Ze willen hun activiteiten in Yirgachaffe stap 
voor stap verder uitbouwen en er vooral een 
duurzaam project van maken dat door de 
lokale gemeenschap wordt gedragen. Hun 
plannen en de campagnefilm kan je op de 
website www.zuidactie.be bekijken!

Ethiopië

Jouw steun maakt het verschil! 

Fracarita Belgium BE51 4459 6281 2162 (BIC: KREDBEBB)
Mededeling: “Zuidactie Ethiopië SEM”

Indien uw bijdrage min. € 40 bedraagt, ontvangt u  
een fiscaal attest voor 45 % van het gestorte bedrag.

Of stort ONLINE.

http://zuidactie.wixsite.com/verborgenschatten
https://www.dono.be/project/verborgen-schatten-zuidactie-2018-fracarit#.WqZblFTOWUl

