Terugsturen voor 13 april 2009 naar CCV in het bisdom Brugge, Bosdreef 5, 8820 Torhout

Geboortedatum : ……………………………………………………………….

Mail - adres:: ………………………………………………………………………

Telefoon : …………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Adres : …………………………………………………………………………………..…..…………...

schrijft zich in voor de cursus ‘School voor geloof - Credo IV’ en stort € 25 op rekening 467-5081111-47 van CCV in het bisdom Brugge

Credo VI vormt een afgerond geheel. Men
moet de vorige reeksen niet gevolgd hebben
om te kunnen aansluiten.

………………………………………………………………………………………....

In de zesde 'School voor geloof' van de credoreeks willen we nader kennis maken met het
waaien van de Geest en met de kerk als zijn
bevoorrechte woon- en werkplaats in de wereld.

Verder verkennen we de relatie tussen de
Geest en de kerk: de geloofsgemeenschap als
Tempel van de heilige Geest. Ook de typering
van de kerk als 'één, heilig, katholiek en
apostolisch' komt uitvoerig aan bod.

Naam : …………………………………………………………………………………………….

Het credo van de kerk spreekt in een derde
deel over het geloof in de heilige Geest en in
zijn krachtige werking in kerk en wereld tot op
vandaag. Lange tijd bleef de Geest een nobele
onbekende in het verstaan en beleven van ons
katholieke geloof.

Vervolgens verduidelijken we hoe bijbel en
traditie spreken over de Geest van God en de
Geest van Christus én hoe dit geleid heeft tot
het geloof in de Drie-ene God.

Inschrijvingsformulier - School voor geloof — Credo VI

"Ik geloof in de heilige Geest, die
Heer is en het leven geeft, die
voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon
tesamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft
door de profeten. Ik geloof de éne,
heilige, katholieke en apostolische
kerk."

We vertrekken bij een nieuwtestamentische
verkenning. Welke geloofservaringen van de
jonge kerk liggen aan de basis van ons geloof
in de Geest die leven geeft?

Woensdag 22 - 29 april en 6 - 13 mei 2009

SCHOOL VOOR GELOOF

telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur.

CREDO VI

WAAR?
Grootseminarie Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge
DOOR WIE?
CCV in het bisdom Brugge De reeks worden
gegeven door professor Koen Vanhoutte.
PRIJS:
Voor de hele reeks € 25,00.
INSCHRIJVEN

CCV In het bisdom Brugge

SCHOOL VOOR GELOOF — CREDO VI

Torhout

Bosdreef 5

8820

Inschrijven voor 13 april 2009 door bijhorende
inschrijvingskaart op te sturen naar CCV in het
bisdom Brugge en door over te schrijven op rekening
467-5081111-47 van CCV in het bisdom Brugge, met
vermelding van : ‘Credo VI en de naam van de
cursist’.
CCV is erkend als opleidingsverstrekker in het
systeem van opleidingscheques voor werknemers.
Cursisten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen
deze vorming betalen met opleidingscheques. De
cheques worden opgestuurd naar CCV in het bisdom
Brugge.

Professor Koen Vanhoutte

MEER WETEN?
CCV secretariaat: 050/74 56 10 - brugge@ccv.be

CCV in het bisdom Brugge
Bosdreef 5, 8820 Torhout
Tel. 050 74 56 10
brugge@ccv.be

TOT LEVEN GEWEKT
DOOR
DE GEEST

Fax 050 74 56 19
www.ccv.be/brugge

CCV in het bisdom Brugge

WANNEER?

