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Bijeenkomst van het Belgisch-Duits Convent 2019 

 

Zeer geëerde dames en heren, 
lieve vriendinnen en vrienden van het Belgisch-Duitse Convent, 
 
we nodigen u heel hartelijk uit voor de conferentie van dit jaar rond het thema 
 
 

Europa – Quo vadis ? 
In welke richting ontwikkelt Europa zich? En wat is de bijdrage van de kerken? 

 
 
In het jaar van de verkiezingen voor het Europese parlement waarin een bonte rij crises 
in de Europese Unie zich manifesteert – van de Brexit via de terugkeer van uitdrukkelijk 
nationale of zelfs nationalistische houdingen tot aan de onopgeloste vraag van het 
omgaan met vluchtelingen – is het tijd om na te denken over de situatie en de toekomst 
van de Europese Unie en de discussie aan te gaan over de actuele opdracht en de 
politieke mogelijkheden van onze kerken in Europa. 
 
Onze conferentie vindt plaats 
 

van woensdag 28 tot zaterdag 31 augustus 2019 
in de Oude Abdij Drongen 

bij Gent, 
http://www.oudeabdij.be. 

 
We hopen erop, dat u aan onze conferentie kunt deelnemen! 
Het programma en het aanmeldformulier met alle relevante informatie vindt u in bijlage. 
 
  

http://www.oudeabdij.be/


Wat de kosten betreft: 
 
Eenpersoonskamer:  € 205,00 
Tweepersoonskamer: €185,00 per persoon, samen: €370. 
 
 
U kunt het betreffende bedrag storten of overboeken naar deze bankrekening: 
Konvent-Convent-Convention 
IBAN: BE61 3770 6557 0017 
BIC:  BBRUBEBB 
 
 
We proberen om de deelname aan onze conferentie ook mogelijk te maken voor hen 
die niet in staat zijn om het volle bedrag te betalen. Als u de mogelijkheid hebt, iets 
meer te betalen, helpt dat ons om dit voornemen uit te voeren. 
 
 
Uw aanmelding zien we graag tegemoet vóór vrijdag 28 juni.  
 
Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een precieze routebeschrijving. 
 
 
Als u zich per e-mail aanmeldt, gelieve het aanmeldingsformulier met alle 
gevraagde inlichtingen terug te sturen! 
Vanwege ons bezoek aan de Europese Commissie in Brussel hebben we dit jaar meer 
gegevens nodig dan anders. 
 
 
Voor nadere inlichtingen sta ik graag tot uw beschikking! 
 
 
Ik zie ernaar uit u op onze conferentie te ontmoeten en groet u zeer hartelijk uit naam 
van onze voorbereidingsgroep, 
 
 
        
 
      
 
 
 
 
            

(Ds J.H. Brouwer)    
 


