
 
  OPENINGSAVOND 

’KERK’ - een ontmoeting  
tussen orgel en dans 

LUK VANMAERCKE 
Hoofdredacteur van Kerk&Leven over: 
’Iedereen gelooft’ 
 

Kerk De Pinte, 20u 
€ 7, inschrijven niet nodig 
DONDERDAG 7 NOVEMBER 

 
 
RIK TORFS 
Hoogleraar, kerkjurist, auteur over: 
’Het plezier om katholiek te zijn’ 
 

Kerk De Pinte, 20u 
€ 7, inschrijven niet nodig 
WOENSDAG 27 NOVEMBER 
GEWIJZIGD : WOE. 11 DECEMBER 
 
GERARD BODIFEE 
Christelijke astrofysicus,  
filosoof, auteur over:  
‘Water en wijn, wat is het wonder?’  
 

Kerk De Pinte, 20u 
€ 7, inschrijven niet nodig 
DINSDAG 3 MAART 

Filmvertoning met inleiding  
en gesprek bij een glas achteraf. 
Kerk De Pinte, 19u30 
€ 7, inschrijven niet nodig 
VRIJDAG 13 DECEMBER 
 
 
Leesgroep bij het boek van 
H. Stufkens ’De grondwet voor geluk’ 
over de universele wijsheid  
van de Bergrede. 
Inschrijvingen of meer info : 
geloofsgesprekken@gmail.com 
 

Kerk De Pinte van 14u tot 16u. 
Deelname gratis,  
wel zelf het boek aankopen. 
DINSDAGEN 14 & 28 JAN,  
EN 11 FEBR 
 
 

GASTSPREKERS  
 

Een tintelende visuele en muzikale 
belevenis gebracht door de 
vrouwelijke dansers Jade Derudder 
en Myrte Vandeweerd,  
begeleid door Katrien Mannaert 
aan het Lovaertorgel. 
 

Ze brengen het verhaal  
van twee mensen met een andere 
achtergrond die gaandeweg  
een manier vinden  
om met elkaar om te gaan.  
 
I.s.m. Davidsfonds  
De Pinte/Zevergem. 

VRIJDAG 18 OKTOBER  
Kerk De Pinte, 20u, € 10 
Kaarten: parochiesecretariaat of 
geloofsgesprekken@gmail.com 
 

FILM  
EN LEESGROEP  



 
  

GELOOFSGESPREKKEN 
Parochie Edith Stein   

2019-2020 

 

Dit jaar gaan we op abdijweekend 
naar het cistersiënzerklooster van  
de OLV van het H.Hart, beter gekend  
als de trappistenabdij van Westmalle.  
Max. 20 deelnemers, inschrijven  
voor 1 maart (of tot volzet) via 
geloofsgesprekken@gmail.com 
Praktische regelingen worden  
na inschrijving afgesproken. 
VRIJDAGNAMIDDAG 13 TOT 
ZONDAGNAMIDDAG 15 MAART 
 
 
’Salve Regina’ –een eucharistieviering 
in het midden van de Mariamaand  
met vocaal ensemble Kleine Kantorij. 
Kerk van Deurle, 18u 
ZATERDAGAVOND 16 MEI 

De werkgroep Geloofsgesprekken  
van de parochie Edith Stein  

zorgt voor ontmoetingen tussen 
gelovig zoekende mensen.  

’De vreugde van het evangelie’  
- Evangelii Gaudium - 

is dit werkjaar onze rode draad. 
Niet als goedkope lichte blijheid  

maar omdat we temidden het leven  
en temidden deze tijd willen stilstaan 

bij hoe een be-leefde vreugde  
de kern van het evangelie kan zijn 
en hoe we –zoals Paus Franciscus  
het zegt- open en vreugdevolle 

christenen kunnen zijn ;  
verkondigers van de Blijde Boodschap 

niet alleen met woorden,  
maar vooral met een leven  

dat door de tegenwoordigheid  
van God is veranderd… 

 

WELKOM 

’De vreugde van het 
evangelie’ 

www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be 

ABDIJWEEKEND  
EN VIERING  


