
 

 

➤In verdiepend geloof als leerling-missionaris 

Datum en uur:  

vrijdag 05/10/18 van 14 uur tot 16.15 uur 

Spreker:  

Stefaan Franco, priester en professor aan het Grootseminarie; 

bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie, sacramenten en de 

diakenopleiding 

 

➤In zorg voor mens en planeet 

Datum en uur:  

vrijdag 12/10/18 van 14 uur tot 16.15 uur 

Spreker:  

Kurt Devooght, priester en econoom; docent ‘economie en ethiek’ 

aan de KU Leuven campus Brussel 

 

➤In de keuze voor verbindende relaties 

Datum en uur:  

vrijdag 19/10/18 van 14 uur tot 16.15 uur 

Spreker:  

Hilde Pex, coördinator van de Interdiocesane Dienst voor 

Gezinspastoraal (IDGP) 
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Antwoordkaart vormingsreeks: PAUS FRANCISCUS ALS GIDS 

Naam en voornaam:  ...............................................................................................................  

Straat en nr.:  ...........................................................................................................................  

Postnr.: ..............................................  Gemeente:  ..................................................................  

Telefoon:  ..........................................  Mailadres:  ...................................................................  

Schrijft zich in (aankruisen wat past)  

 voor de volledige reeks en betaalt € 21 

 voor 1 of 2 namiddag(en) op datum …………... en betaalt __ x 8€ per namiddag 
   

Betaal via overschrijving op rekening (opgelet ander nummer voor deze reeks!) BE22 4675 0811 1147 
van CCV Brugge met vermelding van “naam en data”. De deelnameprijs is inclusief syllabus en koffie. 
 

Bij voorkeur mailen (of sturen) vóór 28 september 2018 naar: 
lut.vercruysse@ccv.be (of CCV Lut Vercruysse, Potterierei 72, 8000 Brugge) 

CCV in het bisdom Brugge 

Lut Vercruysse 

lut.vercruysse@ccv.be 

OF virgo.fidelis@ccv.be 

 

www.ccv.be/brugge 

 

PAUS FRANCISCUS 

ALS GIDS: 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstencentrum Groenhove 
Bosdreef 5, 8820 Torhout  

VORMINGSREEKS VOOR ALLE 
BELANGSTELLENDEN 

In deze reeks maak je verdiepend 

kennis met de visie van paus 

Franciscus. Als het gaat over geloof, 

maatschappelijke thema’s en 

relaties heeft hij een krachtige stem. 

Hij wordt als een moreel leider 

beschouwd niet alleen binnen maar 

ook buiten de kerk.  

 

Tijdens dit pontificaat publiceerde 

hij diverse documenten waarin hij 

zijn visie en inspiratie doorgeeft. Z’n 

manier van leven en zijn daden 

onderstrepen deze teksten en tonen 

ons een paus die het evangelie als 

betrouwbare weg tot menselijkheid 

beleeft. 


