Terugsturen voor 2 februari 2009 naar CCV in het bisdom Brugge, Oostnieuwkerksesteenweg 51, 8800 Roeselare

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………

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

schrijft zich in voor de cursus ‘School voor geloof 2009 - Credo V’

In deze vijfde Credoreeks richten we de
aandacht op Jezus’ gewelddadige
levenseinde en de daaropvolgende
verrijzenisgebeurtenis.

………………………………………………………………………………………....

Het behoort tot het hart van het
christelijke geloof dat Jezus Christus
‘geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven en
de derde dag verrezen uit de doden’.

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

Iedere Credoreeks vormt een afgerond geheel. Men moet de voorgaande dus niet gevolgd hebben om te kunnen aansluiten.

Inschrijvingsformulier - School voor geloof 2009 — Credo V

Jezus Christus:
gestorven en verrezen
‘voor ons en
omwille van ons heil’
.

Welke is de betekenis van Jezus’ kruisdood?
Waarom zegt de geloofsbelijdenis dat Jezus is
‘neergedaald ter helle’? Wat verstaan we
onder ‘verrijzenis’? Wat is er precies gebeurd
met Jezus op die paasmorgen? Hij heeft zijn
leven gegeven ‘voor ons en omwille van ons
heil’. Dat is de kern van de christelijke
heilsboodschap. Maar wat betekent dit
eigenlijk? Wat te denken van de ‘offer- en
bloedtaal’ die in de Schrift en de liturgie
gebruikt wordt om dit mysterie uit te zeggen?
Tot slot: wat is de betekenis van Jezus’
hemelvaart?

SCHOOL VOOR GELOOF
CREDO V

WAAR?
Grootseminarie Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge

DOOR WIE?
CCV in het bisdom Brugge
De reeks worden gegeven door professor Stefaan
Franco.

PRIJS:
Voor de hele reeks € 25,00.

CCV In het bisdom Brugge

SCHOOL VOOR GELOOF — CREDO V

ROESELARE

Oostnieuwkerksesteenweg 51

8800

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor 2 februari 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 V 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: 051/26 56 10 of bij de coördinatoreconoom van het Grootseminarie Antoon Vanhuyse :
050/44 49 51

CCV in het bisdom Brugge
Oostnieuwkerksesteenweg 51, 8800 Roeselare
Tel. 051 26 56 10
Fax 051 26 56 11
brugge@ccv.be

Jezus Christus:
gestorven en verrezen
‘voor ons en
omwille van ons heil’

CCV in het bisdom Brugge

WANNEER?
Op dinsdag 10 - 17 februari en 03 - 10 maart 2009
telkens van 14 uur tot 16.30 uur.

