
  
• www.ccv.be/gent

Verlang je de schoonheid van het geloof te ontdekken? 

Wil je dit samen met anderen delen? 

Ben je aan herbronning toe?  

Dan is deze vorming helemaal voor jou...

Wil je meer weten?

Wil je je inschrijven?

• www.ccv.be/gent (rubriek School voor Geloofsverdieping)

•  Tel. 09 235 78 65 of schoolvoorgeloofsverdieping@ccv.be

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnuIUEQaiKX4p-tiJWLaHws98imfYb8Y3VSoyxiTdrdj64jg/viewform?usp=sf_link


Wat de School jou biedt:
Tijdens 19 bijeenkomsten wordt in 1 jaar op een toegankelijke manier het Bijbels geloof verhelderd.

Hoe verloopt een avond op de School?
19u30:  avondgebed

20u00: uiteenzetting

21u00: verwerking in een vaste leergroep onder begeleiding van een vaste groepsbegeleider

22u00: einde

Lesonderwerpen:
1. Samen starten

2.  De vraag naar God

God van het verbond

3. De Bijbel als woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

Jezus Messias

8.  Het getuigenis van het Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

Wat de School van jou verwacht:
•  We ontvangen jouw inschrijving graag voor 1 september 2017.

•  Het leerproces en de groepsdynamiek veronderstellen een trouwe aanwezigheid gedurende  

19 avonden.

•  Voor de deelname in de kosten vragen wij 190 euro voor het hele jaar, alles inbegrepen, ook 

een boekuitgave van de cursus. Studenten, werkzoekenden of personen die een uitkering  

ontvangen, betalen 95 euro.  Van parochies, bewegingen of instellingen die een kandidaat  

‘zenden’, vragen we dat zij bijdragen in de kosten. De deelnameprijs mag hoe dan ook voor 

niemand een bezwaar vormen om zich in te schrijven. Indien dit toch het geval zou zijn, gelieve 

ons te contacteren en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Waar en wanneer?
•  De bijeenkomsten van de School vinden op dinsdagavond plaats, doorgaans tweewekelijks, 

telkens van 19u30 tot 22u, in het St.-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

•  Data van de bijeenkomsten: 12 en 26 september; 10 en 24 oktober; 7 en 21 november; 5 en  

19 december; 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 6 en 20 maart; 17 april; 8 en 22 mei; 5 en 12 juni.

Voor wie?
•  Voor zinzoekers die de Bijbels-christelijke traditie beter willen leren kennen.

•  Voor pastoraal geëngageerden in parochies en voorzieningen is dit de onontbeerlijke

 theologische basisvorming.

•  Voor christenen die na jaren hun geloof willen herbronnen.

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. Hij is verrezen

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is de Messias

Geest die leven geeft

14. De Geest die in ons woont

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. Leven in de kracht van de Geest

17. Leven van het komend Rijk

18. De vraag van God: Kerk

19. Evaluatie en slot


