TENTOONSTELLING
DIENAARS VAN GOD TIJDENS DE GROOTE OORLOG

UITNODIGING VERNISSAGE
VRIJDAG 16 JUNI 2017
SINT-MAARTENSKATHEDRAAL IEPER

De tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’ van het
Bisdom bij de Krijgsmacht vertelt over een bijzonder aspect van de Eerste
Wereldoorlog: de vele ‘dienaars van God’, priesters, zusters, seminaristen,
monniken, leken, geestelijken van andere godsdiensten… die hun taak vervullen in de verdediging van het vaderland, als aalmoezenier, brancardier,
verpleegkundige, soldaat. Aan de hand van de 14 staties van de kruisweg
van kardinaal Newman worden bezoekers uitgenodigd om te ontdekken hoe
de religieuzen hun moeilijke opdracht te midden van oorlog en geweld hebben volbracht. Het is bijna onvoorstelbaar hoe zij in die omstandigheden in
Gods naam dag in dag uit het evangelie gestalte gaven. Deze tentoonstelling
was vorig jaar te zien in de Hoofdkerk van het legerbisdom Sint-Jacob op
de Koudenberg (Koningsplein, Brussel). In Ieper, een strategische plek in de
toenmalige frontstreek, is de tentoonstelling voor het eerst op verplaatsing.

De tentoonstelling loopt van 17 juni tot 8 november 2017 in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper
en is dagelijks gratis toegankelijk (niet van 11 tot 19 september).

Het Bisdom bij de Krijgsmacht, de Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper en Heemkring Iepers Kwartier
nodigen u uit op de vernissage van de tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’
op vrijdag 16 juni 2017 in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper.
18 UUR – VESPERDIENST VOOR VREDE
In de kathedraal, in onze Pastorale Eenheid toegewijd aan O.L.V. van Vrede, wordt elke vrijdag om 18 uur het avondgebed van de kerk, de
vespers gebeden. Met hymnen, psalmen, stilte en gebed willen wij bidden om vrede in de wereld. Een sterk moment bij de herdenking van
wat 100 jaar geleden gebeurde, maar zeker ook voor de actuele samenleving. Niets is krachtiger dan samen bidden.
Wie dit wenst kan voor de vernissage de vesperdienst bijwonen.

19 UUR – VERNISSAGE
• Verwelkoming en inleiding door voorzitter Alexander Declercq
• Toespraak door opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout
• Toelichting bij de tentoonstelling door aalmoezenier Erwin Vilain
• Slotwoord door E.H. deken Roland Hemeryck
Muzikale omlijsting door Benjamin Luyckx (orgel) & Inge Zutterman (sopraan).
We besluiten met een feestelijke receptie.
Er is ruim gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.

Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 1 juni
op inschrijving@vriendenkathedraalieper.be
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