
Activiteitenkalender werkjaar 2020-2021 – Bijbeldienst Bisdom Brugge / Bijbelhuis Zevenkerken 

               

                                                             
 

 

Leven met de Stilte 

Een dag met Leo Fijen, programmamaker en schrijver van ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten. 

Op zoek naar de monnik in jezelf’.  

Woensdag 23 september van 10.00 tot 16.00 uur. Inclusief middagmaal. 

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken.  

Bijdrage: € 30,- (’s middags soep en brood) of € 35,- (’s middags dagschotel) 

Inschrijven: info@bijbelhuiszevenkerken.be  

 

Een nieuwe kijk op het Johannesevangelie 

3 avonden met Benoît Standaert OSB, die in 2020 een nieuw boek schreef over het 

Johannesevangelie. We laten ons leiden door zijn inzichten in dit commentaar. 

Er zijn inleidingen en we lezen samen teksten uit het evangelie. 

Data: dinsdag 6 oktober, 13 oktober en 20 oktober 2020, steeds van 19.30 tot 21.30 uur  

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken.  

Bijdrage: € 8,- per avond. 

Inschrijven: info@bijbelhuiszevenkerken.be  

 

Op weg met Marcus: het evangelie als drama 

Vanaf de Advent 2020 begint het liturgische jaar B. Dan staat het Marcusevangelie centraal. Op deze 

avond kijken we naar dit evangelie als geheel: de grote structuur, de plaats van ontstaan, de context 

waarin Marcus zijn evangelie heeft geschreven (het Marcusevangelie als ‘drama’), de dynamiek ervan 

en de belangrijke link met het boek Jesaja. 

Datum: Donderdag 19 november 2020 van 19.30 tot 21.30 uur 

Inleider: Jean Bastiaens.  

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken. 

Bijdrage: € 8,- (inclusief syllabus). 

Inschrijven: info@bijbelhuizevenkerken.be  

 

Het Thomasevangelie 

Twee avonden over het Thomasevangelie. Het Thomasevangelie doet ons met nieuwe ogen kijken 

naar de canonieke evangeliën en legt heel eigen accenten.  

Data: donderdag 11 februari en 18 februari 2021, steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur  

Inleider: Jean Bastiaens 

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken.  

Bijdrage: € 8,- per avond, inclusief syllabus. 

Inschrijven: info@bijbelhuiszevenkerken.be 
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Geloof en ongeloof als twee redelijke posities - debat met Dirk De Wachter 

Uitgesteld debat. Wegens de grote belangstelling hiervoor proberen we deze avond opnieuw te 

organiseren. Tegen de zomer van 2020 kunnen we meer uitsluitsel geven. 

Datum: … maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur 

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken (Gregoriuszaal) 

Bijdrage: € 8,- 

Inschrijven: info@bijbelhuiszevenkerken.be 

In Marcus lezen met prof. Wim Weren 

We lezen een samenhangend tekstgedeelte uit Marcus, namelijk Mc 8,27-9,13.  

We zullen het hebben over Jezus als lijdende messias, gezien door de ogen van Marcus,  

voor zijn getraumatiseerde lezers in de jaren rond 70. 

Datum: 17 maart 2021 van 19.30-21.30 uur 

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken 

Bijdrage: € 8,- (inclusief syllabus) 

Inschrijven: info@bijbelhuizevenkerken.be 

 

Bijbelevent ‘Schepping, klimaat en profetische kritiek’ 

Een dag vol lezingen, werkwinkels, expo’s en doe-activiteiten. 

Datum: zaterdag 8 mei 2021 van 10.00 tot 18.00 uur 

Plaats: Bijbelhuis Zevenkerken (heel het abdijdomein) 

Bijdrage: € 5,-  

Aanmelden op de dag zelf en ter plekke inschrijven voor onderdelen van het programma 

Volledig programma: www.bijbelhuiszevenkerken.be  

 

Oecumenisch Bijbels Leerhuis 

Thema: ‘Schepping, klimaat en profetische kritiek’ 

Data: 5 donderdagnamiddagen: 29 april, 6 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni 2021,  

steeds van 14.30 tot 16.30 uur. 

Begeleiding: ds. Jannica de Prenter en Jean Bastiaens 

Plaats: Protestantse kerk ’t Keerske (Brugge) en Bijbelhuis Zevenkerken 

Bijdrage: vrije bijdrage 

Inschrijven: info@bijbelhuiszevenkerken.be  

 

Godly Play: 3 Kom-en-zie-vertelmomenten in Bijbelhuis Zevenkerken 

Ter kennismaking met een verrassende methode van geloofsinitiatie 

Inclusief creatieve verwerking 

 

* De cirkel van de Heilige Eucharistie 

Zaterdag 7 november 2020, van 14.00-16.30 uur 

Voor: catechisten, parochieassistenten, priesters en diakens, en andere geïnteresseerden. 

Inschrijven bij: marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be  

Bijdrage per samenkomst: € 10,- (inclusief verwerkingsmaterialen) 

 

* De parabel van de zaaier 

Woensdag 3 februari 2021 van 14.00-16.30 uur. 

Voor: godsdienstleerkrachten en andere geïnteresseerden. 

Inschrijven bij: marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be  

Bijdrage per samenkomst: € 10,- (inclusief verwerkingsmaterialen) 
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* De schepping 

Woensdag 9 juni 2021 van 14.00-16.30 uur 

Voor: voor pastores in de ouderenvoorzieningen, zingevingsverantwoordelijken in verenigingen 

en andere geïnteresseerden.  

Inschrijven bij: marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be  

Bijdrage per samenkomst: € 10,- (inclusief verwerkingsmaterialen) 

 

 

*** 

 

 

Voor meer info over al onze activiteiten: www.bijbelhuiszevenkerken.be  

Of schrijf je op de website in op onze nieuwsflash! 
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