Van afval
tot kerststal
Kerststallententoonstelling
in de Sint-Romboutskathedraal
zondag 18 december tot en met zondag 8 januari

Maak je eigen kerststal en doe mee !

W at meer uitleg nodig ?
Tijdens de Kerstperiode organiseren we een tentoonstelling met kerststallen die jullie ons aanleveren. "Jullie"
dat zijn alle mensen uit Mechelen en ruime omgeving,
gezinnen, bewegingen en verenigingen, van welke achtergrond of overtuiging dan ook. Iedereen die begaan is
met mensen, iedereen die gelooft in een betere, gezondere, en aangenamere wereld is welkom.

De bedoeling
Jullie knutselen zelf een kerststal in elkaar, die enkel en
alleen gebruik maakt van afvalproducten en recyclagemateriaal.
Dat die kerststal niet helemaal lijkt op die eerste stal in
Bethlehem tweeduizend jaar geleden doet er echt niet
toe. Laat jullie fantasie maar aan het werk en jullie creativiteit de vrije loop. We weten zeker dat je het kan!
Vertel aan de bezoekers een verhaal over uitgesloten
worden of net niet, over meer of minder welkom zijn,
over eenzaamheid en verbondenheid, over liefdeloosheid en vriendschap.
Laat jullie kerststal ons iets zeggen over compassie voor
armen en migranten, over woede en opstandigheid tegen de macht van de machtigen. Vertel ook iets van hoop
op een betere wereld, van grote en kleine mensen die
zorg dragen voor de schepping en voor elkaar.
Zing een lied van vrede op aarde voor iedereen van goede wil, of "gewoon" van vreugde om de geboorte van
een kwetsbaar maar o zo goddelijk kind.

Waar en wanneer ?
Sint-Romboutskathedraal
van zondag 18 december tot en met
zondag 8 januari 2023


Inschrijven & Info
Via e-mail aan: Ecomens.mechelen@gmail.com
Ten laatste op: 28 november 2022
Graag de naam van de deelnemende groep, vereniging
of persoon vermelden evenals de gebruikelijke contactgegevens van de groepsverantwoordelijke (naam, gsm,
emailadres, …).


Wie zijn wij ?
"Wij" zijn de werkgroep Eco-Mens van de Mechelse parochies, ontstaan vanuit Laudato Si’, de brief die paus
Franciscus in 2015 schreef over de zorg van de schepping, "ons gemeenschappelijk huis", omdat zorg dragen
voor de aarde betekent dat we tegelijk ook zorg dragen
voor de armsten en de zwaksten in onze samenleving.
Daar willen we in Mechelen graag toe bijdragen.

Wat je nog moet weten...



De kerststal is uitsluitend vervaardigd uit afval en recyclagemateriaal.




Het volume van de kerststal is maximaal 1 m³





Je mag de kerststal voorzien van aangepaste verlichting (kerstlampjes, detailverlichting, …).



Er is geen vergoeding of prijs verbonden aan jullie deelname.

De gebruikte producten en materialen dienen zuiver en gedurende minstens drie weken houdbaar te zijn.
De kerststal mag een hedendaagse uitbeelding zijn van het kerstgebeuren. De werkgroep zal erover waken dat de ingeleverde werken met respect de waarden van Kerstmis uitstralen. Dit staat
een hedendaagse interpretatie van het kerstgebeuren niet in de weg

Bij inschrijving graag aangeven of je je kerststal na de tentoonstelling terug wenst.
De kerststallen die niet worden teruggevraagd, zullen wij te koop aanbieden ten voordele van de
Sint-Vincentiusvereniging Mechelen. Deze vereniging verleent hulp aan noodlijdende families in
onze stad (zie de website www.sint-vincentiusvereniging.be.

