
 In een Leerhuis lezen we met een groepje
mensen telkens een ander stukje uit de bijbel.

Elke bijeenkomst hee�t ongeveer dezelfde
opbouw: we lezen de tekst luidop, we nemen

wat stille tijd om te herlezen en datgene aan te
duiden wat we niet goed begrijpen en we

krijgen de nodige achtergrondinformatie voor
een beter verstaan van de tekst. Vervolgens

proberen we in een groepsgesprek te
achterhalen wat de actualiteitswaarde van

deze tekst voor ons vandaag kan zijn.
In het werkjaar 2019-2020 zullen alle teksten
op een of andere manier stilstaan bij de zorg

voor de schepping.

Het klimaat vraagt onze aandacht. Zijn

christenen extra verantwoordelijk voor

het milieu? En heeft de Bijbel ons daar

dan iets over te vertellen? In het

Leerhuis gaan we op zoek naar Bijbelse

inspiratie voor een ecologische

levenswijze.

IS DE BIJBEL
G�OEN?

Leerhuis: wanneer?

18 september 2019

16 oktober 2019

20 november 2019

11 december 2019

22 januari 2020

19 februari 2020

18 maart 2020

22 april 2020

13 mei 2020

17 juni 2020

17 september 2019

15 oktober 2019

19 november 2019

10 december 2019

21 januari 2020

18 februari 2020

17 maart 2020

21 april 2020

12 mei 2020

16 juni 2020

 

 

 

TELKENS OP DINSDAG VAN 19.30 TOT 21.30

TELKENS OP WOENSDAG VAN 14.30 TOT 16.30

 
Waar?

 
De Pastorie

Kardinaal Mercierplein 4
1090 Jette



Opnieuw beginnen: wanneer?
 
 

 
TELKENS OP ZATERDAG VAN 10 UUR TOT 12 UUR

Beelden voor God
5 oktober 2019

Wat is geloven?
26 oktober 2019

Jezus ontmoeten
30 november 2019

Verzoening bevrijdt
1 februari 2020

Leven krijgt toekomst
28 maart 2020

Gods Geest schenkt een nieuw begin
29 mei 2020

 
 

Wil jij het christelijk geloof graag

beter leren kennen en misschien wel

gedoopt worden?

Volgen je kinderen catechese en vind

je dit een mooie gelegenheid om ook

zelf eens bij je geloof stil te staan?

Vind je het gewoon boeiend om met

andere mensen in gesprek te gaan

over je geloof?

Dan hebben wij het perfecte aanbod

voor jou: 6 zaterdagvoormiddagen van

luisteren, praten en stilvallen om zo je

eigen geloof (opnieuw) te ontdekken.

OPNIEUW
BEGINNEN

Vormingsaanbod
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