
ARMOEDE
SAMEN VOOR WAARDIGHEID

Drievoudige
 Jubileumviering

Père Joseph Wresinski

Beweging ATD
Vierde Wereld

Werelddag van verzet
tegen extreme armoede

 Assebroek, 23 september 2017

InschrIJVIng

De heer / mevrouw

 .......................................................................................................................................................................

Adres :

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

zal op 23 september aanwezig zijn op de voorstelling
van père Joseph Wresinski en van de Beweging ATD
Vierde Wereld in de Cultuurzaal van Daverlo te Assebroek.

Handtekening :

 .......................................................................................................................................................................

Uw inschrijving graag vóór 12 september aub.

Deze antwoordstrook bezorgen aan :

Okra Assumpta
p.a. Erik Vanackere
Tuinstraat 8, 8310 Assebroek

of antwoorden via mail :
erik.vanackere@skynet.be



 Programma :

14.30 u. Eucharistieviering
 in de kerk van Maria Assumpta,
 Koningin Elisabethsquare,

 opgeluisterd door het
 kerkkoor van Maria Assumpta.

 Iedereen welkom!

15.30 u. in de Cultuurzaal van Daverlo, Dries 2

 De Beweging ATD Vierde Wereld
 en père Joseph Wresinski,

 voorgesteld door de medestandersgroep
 van de Beweging in Brugge,
 in samenwerking met koor Solied.

 
 Inschrijving vereist bij Okra Assumpta
 p.a. Tuinstraat 8, 8310 Assebroek;
 erik.vanackere@skynet.be

 

 De aanwezigen op dit tweede
 gedeelte worden uitgenodigd 
 naar een ruime receptie.

100 JAAr geleden werd Joseph Wresinski,
 zoon van een Poolse vader en een   
 Spaanse moeder, in Nantes geboren.

 

60 JAAr geleden stichtte hij samen met
 de allerarmsten de Beweging
 ATD Vierde Wereld :

 - All Together for Dignity
 - Agir Tous pour la Dignité
 - Samen opkomen voor waardigheid.

 

30 JAAr geleden kwamen op 17 oktober in
 Parijs honderdduizend mensen samen 
 om hulde te brengen aan de slachtoffers
 van armoede en uitsluiting,
 en om iedereen op te roepen aan
 deze schending van Mensenrechten
 een einde te maken.

 Dit werd de oorsprong van de
 Werelddag van verzet tegen
 extreme armoede en uitsluiting.

OKrA MArIA AssUMPTA nodigt alle
belangstellenden uit deze jubilea te vieren.

Met medewerking van
Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vzw.

 Van harte welkom !

«Waar mensen gedoemd zijn
in armoede te leven,

worden de rechten
van de mens geschonden.

We zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen.»

Père Joseph Wresinski,
Parijs 1987




