Donderdag 5, 12 en 26 november en 3 december
2009 telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur.

SCHOOL VOOR GELOOF
CREDO VII

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

CCV In het bisdom Brugge

SCHOOL VOOR GELOOF — CREDO VII

Torhout

Bosdreef 5

8820

Inschrijven voor 29 oktober 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 VII 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.
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

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

KERK
GEMEENSCHAP DER HEILIGEN
DOOR
WOORD EN SACRAMENT

CCV in het bisdom Brugge

WANNEER?

En tot slot: buiten de Kerk geen heil of toch?

Terugsturen voor 29 oktober 2009 naar CCV in het bisdom Brugge, Bosdreef 5, 8820 Torhout

Verder: er zijn zeven sacramenten noch min of
meer. Wat is een sacrament: een
daadwerkelijk woord en een verwoorde daad.
Sacramenten zijn heilstekens, tekens van
Christus, tekens van de Kerk. Is 7 voldoende
of noodzakelijk en wat is een voor een hun
betekenis?

E-mailadres:: ………………………………………………………………………..............................................

Hoe relevant en belangrijk is het dat wij in de
geloofsbelijdenis, meestal samen met
medegelovigen, maar persoonlijk (in de eerste
persoon) beamen: ‘Ik geloof …’?
Betekent dit een keurslijf voor ons menselijk
denken of betreft het een heilzame, maar
noodzakelijk inbedding van de kern van ons
geloven?

Vervolgens wordt toegelicht hoe deze
gemeenschap opgebouwd is. Wat is het
wezen van de Kerk en haar grondstructuur?
Godsvolk, ambt en diensten, het godgewijde
leven.

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

Credo VII gaat verder in op het derde deel van
de geloofsbelijdenis van de katholieke kerk.

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

te belijden en te begeleiden

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

Tekens om ons geloof

Nagegaan wordt wat de betekenis is van de
‘de gemeenschap der heiligen’: de opbouw
van de kerk als volk van God, alle volkeren en
alle tijden, door verkondiging van de blijde
boodschap, de viering van de sacramenten en
de dienst van de liefde.

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

De sacramenten

Inschrijvingsformulier - School voor geloof - Credo VII

van de Kerk

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

Grondstructuur en wezen

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

Gemeenschap der heiligen

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

Ik geloof in de

