KABBEEKLEZINGEN
2020-2021

Organisatie en verantwoordelijke uitgever
. Pastorale Zone Tienen, Veemarkt 36 , Tienen
. CCV Vlaams -Brabant en Mechelen
Info en vragen
dekenij.tienen@skynet.be

Pastoraal Centrum Kabbeek,
Gilainstraat 104 te Tienen.
Lezingen 2020-2021: Sint-Germanuskerk,
Veemarkt 36 te Tienen.

Deze lezingen zijn een aanbod
van de Tiense katholieke
kerkgemeenschap aan iedereen.
We ervaren het verhaal van Jezus
als een bron van positieve dingen.
Wij nodigen u uit mee te zoeken
hoe dat verhaal voor het leven
een meerwaarde kan bieden.
Dit doen we op een open
en toegankelijke manier.
U bent van harte welkom.

HOE WERKT HET VATICAAN?
DE PRAKTISCHE VERNIEUWINGEN VAN PAUS
FRANCISCUS.

PRAKTISCHE INFO
………………………………………………………
Om de Corona-regels goed te kunnen
navolgen, vinden de lezingen dit werkjaar
plaats in de SINT-GERMANUSKERK,
Veemarkt 36 te Tienen.

Er is parkeergelegenheid op de Veemarkt
of op de Kazerneparking (Minderbroedersstraat).

WAT BEZIELDE JUDAS
ISKARIOT?

Maandag 19 oktober 2020
19.30 uur

Zondag 21 maart 2021
15.00 uur

Spreker: JAN DUMON
Professor emeritus aan het
Grootseminarie Congo Ere-studentenpastor Leuven

Spreker: LUC DEVISSCHER
Bijbelexpert en journalist

Jan Dumon was jarenlang actief in het Vaticaan
en kent dus het reilen en zeilen aldaar. Met open
blik op de tekenen van de tijd en een realistische
en kritische kijk op de kerk van vandaag, maakt
hij ons wegwijs in het doolhof van het Vaticaan.

Het verraad van Judas Iscariot maakt hem
tot een van de minst populaire figuren uit de
Bijbel. Luc Devisscher kruipt in zijn huid om
dit te exploreren. Zit er geen Judas in ieder
van ons?

IEDEREEN GELOOFT
De lezingen duren ongeveer een uur.
Nadien is er gelegenheid voor vragen.

DE BETEKENIS VAN MARIA VOOR DE
HEDENDAAGSE KERK

Donderdag 29 april 2021
19.30 uur

Zondag 29 november 2020
15.00 uur
Spreker: Mgr. KOEN
VANHOUTTE
Hulpbisschop Mechelen-Brussel

We stappen met Maria de advent binnen. Zij
neemt in deze voorbereidingsperiode op
Kerstmis een prominente plaats in. Mgr.
Vanhoutte toont ons welke plaats Maria nog
heeft in onze kerk anno 2020.

Spreker: LUK VANMAERCKE
Hoofdredacteur Kerk en Leven

In zijn laatste boek “Iedereen gelooft” stelt
Luk Vanmaercke dat je, voor alles wat in het
leven echt van tel is, aangewezen bent op
geloven. “Geloven” en “zeker weten” gaan
niet samen. Daarom is geloven zoveel
moeilijker dan weten. Hoe het toch te doen?

