
Euregionale Oecumenische Conferentie 2022 in Eupen 
vrijdag 30 september 2022 
9.30 – 15.30 uur 

 
Goede mensen, 
De voor 18 maart 2022 geplande Euregionale Oecumenische Conferentie moest 
vanwege corona verzet worden en zal nu in september plaatsvinden. 
Het thema “Matigen – een weg naar meer gerechtigheid en tevredenheid” hebben we 
gehandhaafd. 
 
Als vooraankondiging hierbij vast datum en plaats: 
Euregionale Oecumenische Conferentie 2022 in Eupen 
vrijdag 30 september 2022 
9.30 – 15.30 uur 
 
Het gedetailleerde programma met aanmeldingsmogelijkheid wordt medio augustus 
verstuurd. 
Wij vragen u om deze informatie alvast door te geven aan geïnteresseerden. 
 
Hartelijke groeten 
Elly de Haan – Verduyn 
Lid Euregionale Oecumenische werkgroep 
 dehaan-verduyn@freeler.nl 
 06 40261066 
 

 
Matigen 
Een weg naar meer gerechtigheid en tevredenheid? 
 

Matigen wordt door de een als „plezierremmer“ waargenomen, anderen prijzen het als 
een recept voor een gelukkiger leven. Onder consumerenden groeit de erkenning dat 
we ons moeten beperken om de levensgrondslag voor alle schepselen eerlijker te 
verdelen en te behouden. Desondanks streeft de mens altijd naar meer, hoewel de 
verwoestende gevolgen van zijn mateloosheid steeds duidelijker aan het licht komen. 
Mensen lijden onder deze ontwikkeling en zoeken al eeuwenlang in filosofie en religie 
naar antwoorden, hoe een tevredener en geslaagd leven door matiging bereikt kan 
worden. Een leven in harmonie met zichzelf, met andere mensen en al het geschapene 
is het doel. Want wij leven in een enorme tegenspraak: de mens heeft zichzelf tot maat 
van alle dingen gemaakt en verstoort daarmee de schepping en zichzelf. Hoe kunnen 
wij in overeenstemming met de natuurlijke levensgrondslagen komen? Welke rollen 
spelen opvoeding en onderwijs? Wat reikt de christelijke religie ons aan met betrekking 
tot matiging en bewaren van de schepping? 
Kan de mens überhaupt anders handelen en bescheidener worden? 
Tijdens de Euregionale Oecumenische Conferentie van 2022 willen wij over deze 
vragen in Euregionaal verband nadenken en nodigen u hartelijk daarvoor uit. 
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