Bibdoc
Informatie- en documentatiecentrum

Tel. 056 73 70 73
bibdoc@debron-har.be
www.debron-har.be/bibdoc
- Handboeken en prenten
voor het godsdienstonderwijs
- Religieuze tijdschriften
- Religieus spelmateriaal
- Bijbelse volksspellen
- Volwassenenromans
- Informatieve boeken
- Grootletterboeken
- Kinder- en jeugdboeken
- Stripverhalen
- De betere (religieuze) DVD en CD
- Educatieve koffers over christendom,
jodendom, boeddhisme en islam

Open : Ma. t.e.m. vr.: 14.00 u. - 18.00 u.
Gesloten op zon- & feestdagen

Cafetaria
Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be
www.debron-har.be/cafetaria
- Gezellige en gastvrije ruimte voor een 		
moment van rust en ontmoeting
- Open voor iedereen
- Speelhoekje voor de kleintjes
Open : Ma. t.e.m. za.: 14.00 u. - 18.00 u.
Gesloten op zon- & feestdagen

Vormingshuis
Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be
www.debron-har.be/vormingshuis
Gebruik lokalen :
- Voor organisaties, kleine en grote groepen
- Verzorgde vergaderruimtes
- Audiovisuele apparatuur ter beschikking
- Een stemmig ingerichte gebedszolder
Eigen vormingsaanbod :
- Halfjaarlijks programma
- Lager onderwijs
- Vormelingen

Religiowinkel
Tel. 056 73 70 72
winkel@debron-har.be
www.debron-har.be/religiowinkel
- Religieuze werken, voorwerpen
en wenskaarten
- Gepersonaliseerde kaarsen
- Zinvolle geschenken
- Religieuze kunst uit binnen- en buitenland

Marktstraat 88
8530 Harelbeke
056 73 70 70
info@debron-har.be

www.debron-har.be

VORMINGSPROGRAMMA

SEPTEMBER - DECEMBER 2019
OPENINGSUREN : ZIE WEBSITE

FILMAVOND
THE CHILDREN ACT

IN BIJBELS-CHRISTELIJK PERSPECTIEF

REGISSEUR: RICHARD EYRE

Pr. Marc Steen

VROEGER EN NU

Nabespreking

DO. 10 OKTOBER 2019 | 14.30 u. – 16.30 u.

Franciscus van Sales - Zr. Edith Provoost
Paus Franciscus - Pr. Stefaan Franco

VR. 27 SEPTEMBER 2019 | 19.30 u. – 21.30 u.
Rechter Fiona Maye wordt alom geprezen voor haar
ethische en weloverwogen uitspraken in complexe
familieaangelegenheden. De werklast is hoog en haar
huwelijk staat onder druk. In die tijd van persoonlijke
crisis buigt ze zich over de zaak van een 17-jarige
briljante tiener die samen met zijn ouders een
levensnoodzakelijke bloedtransfusie weigert omdat
dit in strijd is met zijn geloof als getuige van Jehova.
Besluit ze dat de jongen te jong is om zelf te beslissen
over leven en dood of weegt het recht op vrije wil
toch zwaarder? Haar uitspraak heeft hoe dan ook
vergaande gevolgen.

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

GODSBEELDEN

Het kleine woordje ‘God’ roept zoveel verschillende
beelden en ladingen op. De Bijbel zegt ons nochtans
dat we van God, de Onnoembare, eigenlijk geen beeld
kunnen en mogen maken. God is steeds anders. Toch
zijn christenen er ook van overtuigd dat God zichzelf
heeft laten kennen. Vanuit het Oude Testament komen
we op het spoor van God als Redder en Schepper.
Maar wat met de grimmige passages over Gods
toorn? Vanuit het Nieuwe Testament komt Jezus naar
voor als hét beeld, dé icoon van God. Van hieruit rijzen
dan ook vragen rond Gods (al)macht en vragen over
hoe we Gods vaderschap kunnen opvatten.En welke
beelden van God blijven overeind bij menselijk lijden?

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

DE WORTELS VAN DE KERSTSTAL
Dr. Hans Debel | DI. 10 DECEMBER 2019 | 19.30 u. – 21.30 u.
De os, de ezel en de stal… Wie kent die niet? Het ‘kerst’-verhaal is een klassieker over de hele wereld en werd vereeuwigd
in de stal onder de kerstboom. Wie echter op zoek gaat naar de oorspronkelijke bijbelse tekst ervan, doet enkele
verrassende vaststellingen. Zo bevat de Bijbel niet één, maar twéé verhalen over Jezus’ geboorte. Deze spreken elkaar
op meerdere punten zelfs tegen. Bovendien komen sommige aspecten van het traditionele kerstverhaal in geen van beide
voor. Deze presentatie belicht allereerst de eigenheid van de bijbelse geboorteverhalen: wat wilden Matteüs en Lucas
precies duidelijk maken met hun relaas van Jezus’ afkomst? Vervolgens blijven we stilstaan bij de herkomst van de andere
elementen uit het kerstverhaal. Tot besluit gaan we dieper in op enkele historische vragen.
Vooraf inschrijven a.u.b. - Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

School voor geloofsverdieping. Weten wat je gelooft.
19 BEURTEN TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAG IN DE BRON ( 11/09/’19 - 10/06/’20 ) | 19.30 u. - 22.00 u. | Inschrijven www.ccv.be/brugge – 050 44 49 53

IEDEREEN GEROEPEN
TOT HEILIGHEID
DI. 5 - DI. 12 NOVEMBER 2019 | 14.30 u. – 16.30 u.
Franciscus van Sales : een weg ten leven voor
iedereen. Meer dan 400 jaar geleden leefde Franciscus
van Sales (1567-1622). Hij was geen paus, maar
bisschop van Genève. Zoals onze Paus Franciscus
met zijn exhortatie ‘Wees blij en juich’ schreef ook hij
over de heiligheid. Daartoe stippelde hij een weg uit
met negen wegwijzers in het dagdagelijkse leven. Zo
democratiseerde hij de heiligheid!
Paus Franciscus: wees blij en juich. Vaak gebruiken
we het woord ‘goed’ om aan te geven wat ons ideaal is
in het leven. Met zijn apostolische exhortatie Gaudete
et exsultate – Wees blij en juich (19 maart 2018) brengt
Paus Franciscus het woord ‘heilig’ sterk onder de
aandacht om ons ideaal als christen te typeren. God
zelf roept iedere christen op om heilig te worden. Het
gaat de paus niet om grote theoretische definities of
abstracte analyses. Het is er hem wel om te doen de
oproep tot heiligheid opnieuw te laten klinken in onze
uitdagende tijd. Tijdens deze lezing maken we kennis
met dit rijke document en zijn betekenis voor ons
leven als christen.

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

