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1 februari 2017 
 

Beste lasallianen, 

In opvolging van de goedkeuring door de RELEM Conferentie van Broeder-Visiteurs tijdens hun laatste 
bijeenkomst in Alexandrië, ben ik verheugd om formeel de oproep te kunnen aankondigen voor de eerste 
Regionale Bijeenkomst voor de Lasalliaanse Missie (Regional Assembly on Lasallian Mission: ‘MEL’). De 
Bijeenkomst zal plaatsvinden in Rome van 14 tot 20 oktober 2018. 
 
Met de bedoeling de lasalliaanse zending in de Regio RELEM toekomstgericht te bestendigen, zal de 
Bijeenkomst werken vanuit de volgende doelstellingen:  
 

1. Het ontwerpen van nieuwe structuren voor de organisatie van de lasalliaanse zending in de 
toekomst   

2. Het promoten van vorming in de lasalliaanse ethos en de lasalliaanse erfenis binnen de Regio 
3. Het promoten van de lasalliaanse identiteit van de instellingen en structuren binnen de Regio.  

 
Hoewel de startdatum van de Bijeenkomst schijnbaar nog veraf lijkt, is het essentieel dat de 
voorbereidende werkzaamheden onmiddellijk beginnen opdat de Bijeenkomst vruchtbaar zou zijn. De 
eerste voorbereidende werkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van het RELEM Team in nauwe 
samenwerking met de RELEM MEL-groep die de MEL-coördinatoren van elk District of Delegatie uit de 
RELEM-regio omvat. Deze MEL-coördinatoren zijn, samen met hun Broeders-Visiteur, verantwoordelijk om 
ervoor te zorgen dat tegen eind mei 2017 de deelnemers per district/delegatie genomineerd zijn zodat 
werkgroepen samengesteld kunnen worden om de volgende fase in de voorbereiding van de Bijeenkomst 
te vergemakkelijken.        
 
In de loop van de volgende maanden zullen jullie MEL-coördinatoren bijkomende informatie beschikbaar 
stellen over de manier waarop de Districten/Delegaties betrokken zullen worden bij het proces. Gelet op 
de cruciale uitdagingen waar de lasalliaanse zending in de gehele Regio mee geconfronteerd wordt, is het 
essentieel dat de deelnemers vanuit elk District/Delegatie bereid zijn om actief te participeren in elke fase 
van het proces, vooral omdat we op zoek gaan naar doeltreffende structuren die de duurzaamheid van de 
lasalliaanse missie in de Regio kunnen garanderen.  
 
Dank bij voorbaat voor jullie medewerking, 
 

 
 
Brother Aidan Kilty (Generaal Raadslid met verantwoordelijkheid voor RELEM)  
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