KABBEEKLEZINGEN
2021-2022

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

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.

IEDEREEN GELOOFT

PRAKTISCHE INFO
………………………………………………………
Alle lezingen vinden plaats in Tienen in de
kapel naast het Pastoraal Centrum Kabbeek.
De ingang is in de Gilainstraat tegenover het
politiekantoor. Ga onder de boog en volg ca 50
m de kasseiweg waarna u de deur links
binnengaat (vóór de poort).

VASTENBEZINNINGSDAG

Donderdag 21 oktober 2021
19.30 uur

Zaterdag 12 maart 2022
10.00-16.00 uur

Spreker: LUK VANMAERCKE
Hoofdredacteur Kerk en Leven

Spreker: FELIX VAN
MEERBERGEN
Pastoor Diest

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?

Zoals tijdens niet-Coronajaren, willen we tijdens de
Vastenperiode samen nadenken over onze inzet en onze
bekommernissen. Gastspreker is dit jaar Felix Van
Meerbergen, pastoor (en vele jaren deken) van Diest.

LEES MIJ TUSSEN DE REGELS
Er is vlakbij parkeergelegenheid.

GELOOFSOPVOEDING VAN KINDEREN
De lezingen duren ongeveer een uur.
Nadien is er gelegenheid voor vragen. We
sluiten af met een kleine receptie .

Donderdag
2 december 2021
19.30 uur
Spreker: JORIS
HARDIQUEST ,
zonepastoor van Tienen ,
en drie ouders van
communicanten.
Deze avond is vooral gericht naar de ouders van de
vormingen en eerste communicanten, maar ook naar
allen die begaan zijn met de geloofsopvoeding van
kinderen. Hoe gelovig bezig zijn met kinderen is
dan ook een mooie inzet van de Advent.
Deze avond vindt plaats in de Sint-Germanuskerk.
Veemarkt 36, 3300 Tienen.

Maandag 25 april 2022
19.30 uur
Spreker: HILDE RUMMENS
Pastor

Gods boodschap schuilt in duizend kleine dingen. Ook
waar je het nooit zou verwachten. Hilde neemt je mee
doorheen haar eigen geloofstocht. Haar teksten vormen de
leidraad doorheen de avond. Ze neemt je mee in haar
verhaal dat niet alleen uit woorden bestaat, maar waarin
ook een zee van ruimte schuilt. Daar is God te vinden.
Laat u inspireren en ontdek de onverklaarbare
verbondenheid tussen God en mens.

