KABBEEKLEZINGEN
2018-2019

Organisatie en verantwoordelijke uitgever
· dekenij Tienen - Veemarkt - Tienen
· CCV Vlaams-Brabant en Mechelen
Info en vragen dekenij.tienen@skynet.be

Pastoraal centrum Kabbeek
in de Gilainstraat te Tienen
(klooster en kapel van de Grauwzusters)

Deze lezingen zijn een aanbod
van de Tiense katholieke
kerkgemeenschap aan iedereen.
We ervaren het verhaal van Jezus
als een bron van positieve dingen.
We nodigen u uit mee te zoeken
hoe dat verhaal voor het leven
een meerwaarde kan bieden.
Dit doen we op een open
en toegankelijke manier.
U bent van harte welkom.

DE GRAUWZUSTERS
EN HET TIENSE ZIEKENHUIS

Maandag 24 september 2018
Spreker: Staf Thomas

PRAKTISCHE INFO
Alle lezingen vinden plaats in Tienen in
de kapel naast het pastoraal centrum Kabbeek.
De ingang is in de Gilainstraat tegenover het politiekantoor.
Ga onder de boog door en volg ca 50 m de kasseiweg
waarna u de deur links binnengaat (vÓÓr de poort).

Er is parkeergelegenheid op de parking naast
de ingang of in de Gilainstraat.
We starten telkens om 19.30 uur.
De lezingen duren ongeveer een uur.
Nadien is er gelegenheid voor vragen.
We sluiten af met een kleine receptie.

BEKENTENISSEN VAN EEN
AFVALLIGE ATHEÏST

Maandag 18 maart 2019

Ere-stadsarchivaris van Tienen

Spreker: Dennis Vanden Auweele
Godsdienstfilosoof KU Leuven

Staf Thomas beschrijft in zijn recentste
boek de geschiedenis van de Grauwzusters.
Ze begonnen met thuiszorg. Ze bouwden
mettertijd een modern ziekenhuis.
Een boeiend stuk Tiense geschiedenis.

Dennis Vanden Auweele ontdekte als jonge
godsdienstfilosoof dat religie springlevend is.
In zijn laatste boek legt hij uit wat godsdienst
ons positief kan bieden. Hij brengt dit met een
frisse open blik.

HOE GELOVEN HELPT OM TE LEVEN

ZOEKEN NAAR HOUVAST
IN ONZEKERE TIJDEN

Maandag 3 december 2018
Spreker: Sabine Van Huffel
Professor Ingenieurswetenschappen
KU Leuven

Sabine Van Huffel is moeder van een groot
gezin. Naast wetenschappelijke publicaties
schreef zij een boekje over hoe ze het overlijden
van haar zoontje verwerkt heeft vanuit haar
verrijzenisgeloof.
Zo groeide ook haar geloofsvisie.

Maandag 13 mei 2019
Spreker: Steven Vanackere
		Politicus

Steven Vanackere behaalde recent nog een
diploma filosofie. Hij spreekt als gelovige en
als politicus. Al die elementen komen samen
in zijn boeiende presentatie over hoe houvast
te vinden in onzekere tijden als deze.

