Donderdag 9 december 2021
PERSBERICHT

De ander ontmoeten:
interreligieuze dialoog
De gemeente Anderlecht is rijk aan diversiteit: deze derde grootste gemeente van Brussel biedt
niet alleen verschillende landschappen aan: vijvers, beton, groen, enz., de mix weerspiegelt zich
ook in haar inwoners. Deze mooie smeltkroes leeft al tientallen jaren samen. Daarom organiseert
de dienst Cohesie van de gemeente Anderlecht, op initiatief van schepen van Erediensten en
Secularisme Julien Milquet en burgemeester Fabrice Cumps, een jaarlijks interreligieus evenement
dat dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 december plaats vindt.
Op zaterdag 11 december vindt om 18u in Espace 16Arts een colloquium plaats in aanwezigheid van
pastoor Bert Phagan van de evangelische kerk Praise Center, pater Jean-Luc Blanpain (hoofd van de
pastorale eenheid van Anderlecht), professor Youssef Nouali (imam van de moskee van Assounna) en
Luc Kreisman, voorzitter van Maison de la Culture Juive. Op het einde van de avond krijgen alle
deelnemers een buffet met lekkernijen uit verschillende werelddelen voorgeschoteld.
Op zondag 12 december wordt om 14 uur een rondleiding georganiseerd die start aan de Onze-LieveVrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Dokter De Meersmanstraat), gevolgd door de moskee van Assounna
(Bisséstraat) en de synagoge van Anderlecht (Kliniekstraat). In dit laatste gebouw worden om 16u twee
kleine concerten gegeven, het eerste door David Elzami en de groep Nagham (zang en muziek uit de
Joods-Arabische traditie), gevolgd door een concert van de koorknapen van de evangelische kerk Praise
Center.
"We vonden het belangrijk om Anderlechtenaren met verschillende achtergronden en
geloofsovertuigingen uit te nodigen om onze doelstellingen van diversiteit en samenleven te bereiken.
Daarom hebben we ervoor gekozen om het evenement via verschillende communicatiekanalen bekend te
maken. Dit bleek een succes, want de Anderlechtenaren haastten zich om zich in te schrijven", aldus
Julien Milquet, schepen van Erediensten en Secularisme.
"Wij zijn verheugd over het succes van dit evenement. Dit toont aan dat de Anderlechtenaren
belangstelling hebben voor de "ander" en graag hun ervaringen willen uitwisselen om elkaar beter te
begrijpen. We kunnen niet anders dan opgetogen zijn", voegt Fabrice Cumps, burgemeester van
Anderlecht, eraan toe.
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