Najaar 2018

LEZINGEN

Voorjaar 2019

LEESGROEP

FILMAVOND

’GEDULD MET GOD’

‘QUI A ENVIE D’ÊTRE AIMÉ’

20u, kerk van De Pinte
7 euro, drankje incl.

DR. ILSE KERREMANS

’Edith Stein. Leven aan Gods hand’

DONDERDAG 4 OKTOBER

Een boek over twijfel als brug
tussen geloven en niet-geloven

TOMÁŠ HALÍK
Gedurende drie namiddagen
bespreken we delen van dit boek.

FILOSOOF PIET RAES
’Betoverd door God’

DONDERDAG 8 NOVEMBER

PROF. HERMAN VAN ROMPUY
’Christen-worden
in plaats van christen-zijn’

MAANDAG 17 DECEMBER

Dinsdagen 22 januari
en 5 & 19 februari
telkens van 14u tot 16u.
Kerk De Pinte
Deelname is gratis.
Wel zelf boek aankopen aub.
Inschrijven voor 10 januari via
geloofsgesprekken@gmail.com

Het autobiografisch verhaal
van de hedendaagse ongelovige
Thierry Bizot die als advocaat
geslaagd lijkt te zijn in het leven
maar wiens kijk op het leven
aan het wankelen wordt gebracht
wanneer hij de liefde ontdekt
als kern van het evangelie.
We zijn getuige van een subtiel
bekeringsverhaal met concrete
consequenties.
Inleiding, vertoning, drink: 7 euro.

VRIJDAG 15 MAART
19u30, kerk Deurle

www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be of facebookpagina ’Parochie De Pinte Zevergem Latem Deurle’

ABDIJWEEKEND

WELGEKOMEN

GELOOFSGESPREKKEN
Parochie Edith Stein

Abdijweekend in de
cistersiënzerabdij Mont des Cats
in Godewaersvelde
(Frans-Vlaanderen)
van vrijdagnamiddag 3 tot
zondagnamiddag 5 mei.
Bijkomende info zal tijdig op de
website verschijnen.
Max. 25 deelnemers, inschrijven
voor 15 april (of tot volzet) via
geloofsgesprekken@gmail.com
Praktische regelingen worden
na inschrijving afgesproken.

Sinds enkele jaren groeien we met
overtuiging van de vier kerkplekken
De Pinte-Zevergem-Latem-Deurle
naar één nieuwe parochie. Dat in 2018
als patroonheilige voor deze nieuwe
parochie de bekeerlinge H. Edith Stein
werd gekozen had veel redenen.
De belangrijkste was dat in haar de vrijheid
van een filosofe én de vrijheid van een
door de openbaring aan het denken
gezette christen verenigd zijn.
Haar ‘heerlijke staat’ van beginner
mag ieder van ons niet alleen
interesseren maar ook inspireren.
Het vanzelfsprekende geloof ebt weg
maar overal duiken mensen op die
bewust kiezen voor het christendom.
De kerk van de toekomst zal er één zijn
van bekeerlingen en (her)beginners.
Zij zijn een teken dat de Geest in elke tijd
en in elke cultuur aan het werk is…. ;
dat is de rode draad voor onze
Geloofsgesprekken van 2018-2019.

2018 - 2019

3, 4, 5 mei

