Deze twee onderstaande initiatieven uit Limburg verdienen onze aandacht en … navolging
Wie neemt de uitdaging aan?

1. Metamorfoses : vrij-zinnige gesprekken .
Gedurende de voorbije decennia hebben velen een grondige verandering in hun christelijk geloven
doorgemaakt.
In zeven bijeenkomsten spreken we met elkaar over die veranderingen. We voeren een vrij en zingevend
gesprek. We helpen elkaar over drempels waarover we individueel niet kunnen of durven stappen.
Deze activiteit is voor iedereen die vragen heeft over het christelijk geloof, die de vragen tot zich laat
doordringen en die naar één of andere vorm van antwoord zoekt, binnen en buiten het christelijke.
Metamorfose 1 : maandag 17 oktober 2016 . Verrijzenis of leven na de dood . of geen van beide ?
Metamorfose 2 : maandag 21 november 2016 : Jezus : geen God, maar mens .
Metamorfose 3 : maandag 19 december 2016 : God : Persoon of Energie ? of "Niets" ?
Metamorfose 4 : maandag 20 februari 2017 : Jezus : voorbeeld of inspiratie ?
Metamorfose 5 : maandag 21 maart 2017 : Wetenschap zonder mysterie of mysterie zonder wetenschap ?
Metamorfose 6 : maandag 24 april 2017 : Een christelijke gemeenschap : met of zonder hiërarchie ?
Metamorfose 7 : maandag 15 mei 2017 : Waarheid zonder waarden of waarden zonder waarheid ?
Waar en wanneer: lokaal VormingPlus Cellebroersstraat 13, Hasselt, van 09:30 tot 12:00 u.
Begeleiding : Arseen De Kesel, master in de theologie en master in de Bijbelse filologie.
Deelname is gratis. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Liefst vooraf inschrijven: www.vormingplus-limburg.be

2. Lezersgroep
Arseen De Kesel heeft ook een lezersgroep opgericht.
Elk leest naar eigen tempo en keuze een boek dat een religieuze / spirituele / levensbeschouwelijke inhoud
heeft en dat recent verschenen is.
Op iedere eerste vrijdagvoormiddag van de maand stellen drie leden van de lezersgroep elk hun boek voor. Ze
geven hun appreciatie en bedenkingen. Heb je verdere vragen? Ze geven er graag een antwoord op! Het is een
open bijeenkomst, iedereen mag komen luisteren en aan het gesprek deelnemen.
Deelname is gratis
Uitleg over de leesgroep, een terugblik op vorige samenkomsten en een neerslag van de besprekingen vind je
op www.interlevensbeschouwelijk.be/voorugelezen.html
De kalender en de voorgestelde boeken vind je hier http://doodle.com/poll/ebmaq5snqf7ppt94

