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In de kijker
Light a candle: 15 december 2018
We nodigen je uit om een kaarsje aan te steken in de kathedraal van Hasselt
voor iets, voor iemand, voor jezelf of gewoon 'zomaar'... (van 14u tot 19u, kathedraal van Hasselt)

Kerst met een korreltje zand: 22 december 2018
Een belevenis met zand, woordkunst en muziek (van 19u30 tot 21u, Sint-Lambertuskerk Kiewit)

Samen zingen = samen vieren: 25 februari 2019
Tijdens deze avond neemt Jos Bielen je mee langs de liturgie van de Goede Week en Pasen en belicht
hij een aantal cruciale liederen. Een aanrader voor iedereen die de liturgie voorbereidt of eraan
meewerkt als voorganger, koordirigent, organist, koorzanger … (van 20u tot 22u, PCS Hasselt)

CCV-Studiedag ‘Zin in debat? Durven spreken als gelovige’: 13 mei 2019
Een nieuwe traditie is in het leven geroepen, een jaarlijkse studiedag!
Dit jaar gaan we op zoek of de gelovige stem een meerwaarde kan betekenen in de samenleving.
(van 9 tot 16u30, PCS Hasselt)

Toneel afscheid (Rouwenden nabij): 5 juni 2019
‘Afscheid’ is een komisch, pakkend, meeslepend en vooral zeer herkenbaar toneelstuk rond rouw.
Een pareltje, dat de toeschouwer niet onberoerd zal laten maar zeker ook met veel humor gebracht
wordt! (van 19u30 tot 21u30, Ontmoetingscentrum De Binder, Kiewit)

Bewegen en bewogen worden
Yoga meditatief:

Reeks 1: 26 september, 3, 17 & 24 oktober, 7, 14, 21 & 28 november, 5 & 12 december 2018
Reeks 2: 23 & 30 januari, 6, 13, 20 & 27 februari, 13, 20 & 27 maart, 3 april 2019
Kom onder de deskundige begeleiding van Lieve Berodes tot rust.
Yoga verenigt je lichaam, geest en ziel. (van 19u30 tot 20u30 – PCS Hasselt)

Sacrale dans: 23 maart 2019
Sacrale dans is vooral genieten. Het geeft ruimte om in verbinding te komen met jezelf,
met elkaar, met de diepe bron in jezelf. (van 10u tot 16u – PCS Hasselt)

Pelgrimswandelingen:
Zaterdag 15 september 2018: pelgrimswandeling in de omgeving van Kinrooi
Vrijdag-zaterdag 12-13 oktober 2018: Pelgrimstweedaagse te Scherpenheuvel
Zaterdag 3 november 2018: Hubertustocht van Elsloo naar Genhout
Donderdag 27 december 2018: Kerstpelgrimswandeling in Wittem
Zaterdag 9 maart 2019: Begin veertigdagentijd pelgrimswandeling Bolderberg-Herkenrode
Zaterdag 20 april 2019: Pelgrimswandeling op Stille Zaterdag in Thorpark Waterschei
Vrijdag 3 mei 2019: Pelgrimswandeling in kader van de Sint-Trudofeesten te Sint-Truiden
Donderdag 25 juli 2019: Pelgrimswandeling in Eversel

Zomerse pelgrimstocht 2019: 2de helft juli 2019

Bijbelgroepen en geloofsgesprekken begeleiden
Leerhuis van de Bijbel:
‘Op stap met Abraham. Van twijfel naar vertrouwen’
Ben je als plaatselijke begeleider van een bijbelgroep op zoek naar nieuw materiaal? Zou je graag een
bijbelgroep opstarten, maar heb je dit nog nooit eerder gedaan? Of voel je zelf de nood aan spiritueel
voedsel? CCV Hasselt biedt je vanaf nu tweejaarlijks een ‘leerhuis van de Bijbel’ aan met telkens een
ander thema. Doorheen zeven bijeenkomsten leer je de Bijbel niet alleen beter kennen, maar is er ook
ruimte voor uitwisseling en gebed.

Kom vrijblijvend proeven van het thema en werkmateriaal dat we jullie dit jaar
aanbieden op 25 oktober 2018

Wil je de zeven bijeenkomsten zelf ervaren onder begeleiding van CCVmedewerkers? We heten je van harte welkom op
22 november, 6 december 2018, 24 januari, 28 februari, 21 maart, 9 en 23 mei 2019
(telkens van 19u30 tot 21u30 – PCS Hasselt)

Spirituele verdieping
Bronmoment in de advent: 1 december 2018
Wil je de advent bewuster beleven, vreugdevol uitkijkend naar Kerstmis? Tijdens de advent
maken we ruimte om vanuit ons geloof samen te spreken, te luisteren en te bidden.
(van 8u45 tot 12u – PCS Hasselt)

Mystieke auteurs ontdekken:

Reeks 1: 10 oktober, 7 november en 12 december 2018
Reeks 2: 13 maart, 10 april en 8 mei 2019
Teksten van mystieke auteurs van de middeleeuwen tot de hedendaagse tijd worden gelezen en
in alle openheid en vrijheid besproken. Mystiek gaat immers over het leven zoals het is, niet over
hoogverheven dingen die ver van ons af staan. (telkens van 20u tot 22u - Vormingplus Hasselt)
10 oktober 2018:
7 november 2018:
12 december 2018:
13 maart 2019:
10 april 2019:
8 mei 2019:

Bernardus van Clairvaux
Dietrich Bonhoeffer
Dorothee Sölle
Elisabeth Catez enThérèse de Lisieux
Johannes Tauler en Heinrich Seuse
Maurice Zundel

Lotgenotengroepen (Rouwenden nabij)
Verlies hoort bij het leven. Iedereen krijgt ermee te maken, de één wat meer dan de ander. Afscheid
nemen van iemand met wie je een hechte band hebt, raakt je in je hele wezen. In een lotgenotengroep
ontdek je dat je niet alleen staat met je pijn. Naast inzicht in het rouwproces, een luisterend oor en
ondersteuning bij het opnemen van de draad van het leven, vind je er een veilige sfeer met
tochtgenoten. De lotgenotengroepen zijn een onderdeel van het project Rouwenden nabij.

Alle Verlies - Sint-Trudo Ziekenhuis, Sint Truiden:

25 september, 9 & 23 oktober, 6 & 20 november, 4 december 2018 (14u30-17u30)

Kindverlies – PCS Hasselt:

7 & 21 november, 5 & 19 december 2018, 9 & 23 januari, 6 & 20 februari 2019 (19u-22u)

Partnerverlies – PCS Hasselt:

23 november, 7 & 21 december 2018, 11 & 25 januari, 8 februari 2019 (14u-17u)

Alle Verlies – Mariaziekenhuis, Overpelt:

12 & 26 november 2018, 10 december 2018, 14 & 28 januari, 11 februari 2019 (13u30-16u30)

Alle Verlies – PCS Hasselt:

13 & 27 maart, 10 & 24 april, 8 & 22 mei 2019 (19u-22u)

Echtgescheidenen – PCS Hasselt:

4 & 18 februari, 4 & 18 maart en 1 & 15 april 2019 (19u30-22u)
Terugkomdag echtgescheidenen: 8 juni 2019 (14u-17u)

Basisvorming Theologie
De Basisvorming Theologie is een aanbod vanuit het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen.
De BVT wil mensen opnieuw vertrouwd maken met de eigen christelijke wortels, maar tegelijkertijd
wil ze ook inspirerend werken voor de opbouw van de Kerkgemeenschap van morgen.
Naast het lesgebeuren wordt er tijd vrij gemaakt voor persoonlijke uitwisseling in leergroepen.
Iedere cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. De lessen van ‘Bijzondere ethische kwesties’ kunnen
per avond gevolgd worden. De cursussen vinden plaats in het PCS Hasselt telkens van 18u45 tot 22u

Ethisch denken en handelen vanuit christelijk perspectief: 2, 9, 16, 23 oktober 2018
Bijzondere ethische kwesties: 6, 13, 20, 27 november 2018
6 november 2018:
13 november 2018:
20 november 2018:
27 november 2018:

Hoe omgaan met de kwetsbaarheid en eindigheid van het fysieke leven?
Hoe omgaan met ecologische vraagstukken?
Hoe omgaan met kwesties rond seksualiteit, huwelijksliefde en gezin?
Hoe omgaan met kwesties rond vluchtelingen en migratie?

Jezus Christus als bron, essentie en bestemming van ons geloof: 4, 11, 18 december 2018
en 15, 22, 29 januari 2019
Spiritualiteit: 5, 12, 19 februari 2019
Kerk en cultuur: 26 februari, 12, 9 maart 2019
Kwaad en vergeving vanuit bijbelse verhalen: 28 maart, 4 april 2019

Liturgie
Basismodule leider uitvaart:
27 september, 4, 11, 18, 25 oktober, 8, 15 november 2018
Deze cursus is de start van een opleiding tot leider van de uitvaartliturgie. Voor deze cursus moet je
ingeschreven worden door je pastoor. (van 19u30-22u - PCS Hasselt)

Diocesane zangavond: 24 oktober 2018
Een zangavond met Ludo Claesen en Paul Steegmans in de Sint-Martinuskerk te Hasselt. (van 20u tot 22u)

Terugkomavond leider uitvaart: 29 nov 2018
De jaarlijkse niet te missen terugkomavond voor alle gemandateerde leiders van de uitvaart.
(van 19u30 tot 22u - PCS Hasselt)

Vervolgmodule homilie en preek: 11 en 25 april 2019
Een vervolgmodule in de opleiding tot leider van de uitvaartliturgie.
Enkel zij die de basismodule gevolgd hebben kunnen zich inschrijven voor deze vervolgmodule.
(van 19 u tot 22u – PCS Hasselt)

Atelier homilie/preek uitvaart: data met groep af te spreken
Voor allen die de vervolgmodule ‘Homilie of preek’ gevolgd hebben en hierin verder willen oefenen.
Het atelier bestaat uit 4 à 5 samenkomsten. Deze samenkomsten worden regionaal georganiseerd.

Terugkomavond gebedsleider: 22 mei 2019
De jaarlijkse niet te missen terugkomavond voor alle gebedsleiders. (van 19u30 tot 22u - PCS Hasselt)

Aanbod op aanvraag
Ben je op zoek naar een geloofs- of vormingsmoment in je vereniging, school,
parochie, federatie/pastorale eenheid of dekenaat?
We bieden tal van initiatieven aan die je ter plaatse kan organiseren.
Neem hiervoor een kijkje op www.ccv.be/hasselt.

Wil je graag een leesgroep opstarten? Zoek je externe begeleiding voor een
bestaande leesgroep? Ben je nog op zoek naar een goed
religieus/levensbeschouwelijk boek voor je leesgroep? We helpen je graag!
Neem contact met ons op via: hasselt.secr@ccv.be
Mis je iets in ons vormingsaanbod, heb je ter plaatse nood aan andere
ondersteuning? Aarzel dan niet om ons te contacteren: hasselt.secr@ccv.be
Samen kunnen we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Wil je meer info over onze activiteiten?
Houd dan zeker onze website in de gaten: www.ccv.be/hasselt
Volg ons op facebook: www.facebook.com/ccvhasselt
Schrijf je in op onze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar
hasselt.secr@ccv.be
CCV vzw in het bisdom Hasselt
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011 24 90 70
hasselt.secr@ccv.be

