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 2018
OPENINGSUREN : ZIE WEBSITE

FILMAVOND
Marie Heurtin
Regie - Jean-Pierre Améris
Begeleiding - Mevr. Miejef Vanwijnsberghe

PASTORALE HOUDINGEN BIJ
ZIEKEN- EN ROUWBEZOEK
Mevr. Carine Dochy
DI. 23 OKTOBER 2018 | 19.30 u. – 21.30 u

VR. 21 SEPTEMBER 2018 | 19.30 u. – 21.30 u.
Frankrijk, eind 19de eeuw. Marie Heurtin, een 14-jarig
doofblind meisje, wordt naar het Larnay Instituut gebracht.
Zuster Marguérite ontfermt zich moedig over de onhandelbare
Marie en, probeert ondanks alle tegenslagen, het jonge leven
in contact te brengen met de buitenwereld. Waargebeurd.
Vooraf inschrijven a.u.b. - Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

OEGANDA

Ziekte en verlies kan het leven van mensen op verschillende
vlakken ingrijpend veranderen. Hoe gaan mensen
daarmee om? Zo’n ervaring kan niet gewist worden
maar blijft deel uitmaken van het verdere leven. Dit besef
is belangrijk voor wie op zieken- of rouwbezoek gaat.
Wat is het profiel van een goede bezoeker? Wat moet hij
kunnen, zeggen of doen bij een bezoek? Hoe kan hij worden
ondersteund? Hoe maakt hij werk van voldoende veerkracht
en zelfzorg?
Vooraf inschrijven a.u.b. - Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

INSPIRERENDE VROUWEN
Edith Stein - Zr. Edith Provoost
Madeleine Delbrêl - De Heer Piet Raes
Etty Hillesum - E. H. Deken Geert Morlion
DI. 6 - DI. 13 - DI. 27 NOVEMBER 2018
14.00 u. – 16.00 u.
Edith Stein - Een heilige voor onze tijd?
Geboren in Breslau (1891) in een Joods gezin als jongste van
elf kinderen. Als ongelovige filosofe op zoek naar de waarheid.
Bekeert zich tot het katholiek geloof en treedt binnen in de
Carmel in Keulen. In de Tweede Wereldoorlog weggevoerd
en gestorven in Auschwitz (1942). Een merkwaardige figuur
die ooit zei: “Mijn verlangen naar de waarheid was één en
al gebed!”

ZO. 9 DECEMBER 2018 | 15.00 u. – 16.00 u.

Madeleine Delbrêl - Een christen wijst de weg
Wat kunnen christenen anno 2018 betekenen in onze
samenleving? Hoe de trouw aan God en de dienst aan mensen
concreet beleven? Madeleine Delbrêl (1904-1964) wijst een
weg. Een markante vrouw die tachtig jaar geleden in Parijs
al de weg ging die paus Franciscus vandaag uitstippelt: naar
de periferie om de vreugde van het evangelie te beleven.

Bent u benieuwd naar de belevenissen en indrukken van een
inleefreis naar Oeganda? Drie Harelbekenaren trokken naar
het Afrikaanse land dat in 2018 centraal stond in de actie van
Broederlijk Delen.

Namiddagconcert met orgel en samenzang ter gelegenheid
van de tweede zondag in de advent. Het concert vindt plaats
in de kapel van het klooster van de Zusters Augustinessen
Marktstraat 86 Harelbeke.
Beperkt aantal plaatsen. Koffie en gebak achteraf.

Etty Hillesum - Spirituele groeikansen in benarde situaties
Etty is een Nederlandse vrouw, van joodse afkomst maar niet
gelovig opgevoed. Gaandeweg ontdekt ze haar spirituele hart.
Solidair met het joodse volk weigert ze onder te duiken. Haar
spirituele groei eindigt in diepe dankbaarheid en onvoorwaardelijke
vergeving van de Duitsers die haar belagen en zullen doden.

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

Vooraf inschrijven a.u.b. - Deelname: 14 euro - betalen ter plaatse

Indrukken van een inleefreis
Pr. Bart Geryl
Mevr. Leen Six
De Heer Piet Kesteloot
VR. 5 OKTOBER 2018 | 19.30 u. – 21.30 u.

ADVENTSCONCERT
Organist - De Heer Benjamin Luyckx

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

ADVENTSBEZINNING Van U is de toekomst, kome wat komt
Pr. Filip Debruyne WOE. 12 DECEMBER 2018 | 19.30 u. – 21.30 u.
Mensen zijn steeds op zoek naar zekerheden. Er wordt gepland, gedroomd voor zichzelf en de kinderen, voor kerk en samenleving.
Mensen willen hun toekomst vastleggen en programmeren. En toch, vaak loopt alles anders dan gedacht en gehoopt. Hoe gaan we
hiermee om? Zien we dit als een mislukking of een uitdaging? Hebben gelovigen in deze tijd nog de onbevangenheid van Maria? Kunnen
we openstaan voor het nieuwe en het onverwachte? Nemen wij de toekomst zelf in handen of leggen we die in de handen van God?
Vooraf inschrijven a.u.b. - Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

