Open avond
Plaats
Grootseminarie Brugge
Potterierei 72, 8000 Brugge

De lezing van mgr. Jan Dumon
op maandagavond 4 juli om 20 uur
staat open voor iedereen.
Wie enkel naar deze lezing komt,

Inschrijven

betaalt ter plaatse 7 EUR.

Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook op
naar het CCV secretariaat
Bosdreef 5, 8820 Torhout
of mail de gegevens naar brugge@ccv.be
Je bent pas ingeschreven als je ook het
verschuldigde bedrag stort op rekening
BE22 4675 0811 1147 van CCV,
p/a Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee.

CCV in het bisdom Brugge
Bosdreef 5, 8820 Torhout
Tel. 050 74 56 10
Fax 050 74 56 19
brugge@ccv.be
www.ccv.be/brugge

Vermeld duidelijk voor- en familienaam
van de deelnemer.
Je schrijft in vóór maandag 27 juni 2011.

Info
CCV-secretariaat
050 74 56 10
brugge@ccv.be

Grootseminarie Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge
www.grootseminariebrugge.be
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Studie- en bezinningsessie
Grootseminarie Brugge
4 tot 6 juli 2011

CCV in het bisdom Brugge

Praktische gegevens

07.45 Morgendienst en ontbijt

07.45 Morgendienst en ontbijt

09.00 Een heilige kerk van zondaars
door prof. Stefaan Franco
(Grootseminarie Brugge)

09.00 Tussen Rome en leven
door Wauthier de Mahieu
(jezuïet, Drongen)

10.00 Koffie

10.00 Koffie

11.20 Historische lotgevallen van de kerk.
Over crisis en groei
door prof. Pierre Trouillez
(Grootseminarie Leuven)

10.20 Kerk in het beeld van Vaticanum II
door prof. Inge Cordemans
(Grootseminarie Brugge)

10.20 Een missionaire kerk in Vlaanderen
door Marc Peersman
(CCV in het bisdom Gent)

12.30 Middagmaal

11.40 Eucharistie

11.40 Eucharistie

14.45 Kerk in bijbelse beelden
door prof. Noël Bonte
(Grootseminarie Brugge)

12.30 Middagmaal

12.30 Middagmaal

14.45 Kritiek in/op de kerk
door prof. Koen Vanhoutte
(Grootseminarie Brugge)

14.30 Jongeren en kerk in dialoog
door Pieter Nolf
(IJD Vlaanderen)

16.00 Koffie

15.45 Synthesemoment

16.45 Kerk en media: een complex verhaal
door Mark Van de Voorde
(publicist en communicatieadviseur)

16.15 Koffie

10.00 (Ir)relevantie van de kerkgemeenschap.
Feiten, kansen, uitdagingen
door prof. Guido Dierickx
(Universiteit Antwerpen)
11.00 Koffie

16.00 Koffie
16.45 Zo spreekt de Heer tot de kerk.
Een bespreking van Apokalyps 2 en 3
door prof. Geert Morlion
(Grootseminarie Brugge)
18.00 Synthesemoment

18.00 Synthesemoment
18.40 Avonddienst en avondmaal
18.40 Avonddienst en avondmaal
20.00 Open avond:
Krachtlijnen voor de kerk vandaag
door mgr. Jan Dumon

