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Kerstavond en kerstmorgendienst
Dit jaar valt de 4e Adventszondag op de dag (24/12) waarop het tevens kerstavond is.
De kerkenraad heeft daarom besloten:
- dat er op die zondag géén ochtenddienst zal zijn, maar wel, en dat voor ’t eerst sinds
vele jaren, een kerstavonddienst.
De kerstavonddienst op 24/12 begint om 19:00 uur.
- dat we, zoals gewoonlijk, de dag daarna tevens onze kerstmorgendienst vieren.
De kerstmorgendienst van 25/12 begint om 10:00 uur.
Voor de kinderen en jongeren zal er tijdens de beide diensten begeleiding zijn.
Iedereen natuurlijk steeds van harte welkom!
Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 14 januari 2017 houden wij na de kerkdienst onze traditionele nieuwjaarsreceptie
met een extra traktatie bij de kerkkoffie.
Oecumenische dienst
Op zondag 21 januari 2018 om 11:00 uur (in de Bidweek om de eenheid onder de
christenen) houden wij weer een oecumenische viering samen met verschillende
geloofsgemeenschappen.
Dit keer in het kerkgebouw van de
St. Antonius van Paduaparochie
Schreursvest 33
3001 Heverlee
Ook daar allen van harte welkom!
Lees- en gesprekskring: “De terugkeer van de verloren Vader”
De nieuwe cyclus van de lees- en gesprekskring begint op maandagavond 19 februari 2018.
Dit keer lezen en bespreken we het boek: “De terugkeer van de verloren Vader” van prof. Dr.
F.O. van Gennep.
Op de achterflap staat o.a. te lezen:
“De terugkeer van de verloren Vader werd als plan geboren in de roerige jaren ’60.
De gezagscrisis, de democratiserings-vraagstukken en vooral het feit dat we in die jaren
begonnen door te krijgen welke catastrofe onze cultuur had getroffen in de jaren ’33-’45,
dwongen tot fundamentele theologische bezinning.
De vraag was onvermijdelijk: Wat is er mis met onze theologie, met ons streven naar eenheid,
met ons denken over vaderschap en macht?
Spreekt de bijbel niet op een heel andere wijze over God en zijn eigenaardige macht dan wij
tot nu toe in ons christelijke spreken en handelen naar buiten hebben laten blijken?”
Het boek bestaat uit vier delen.
Het laatste deel daarvan (met de gelijknamige titel als het boek) gaan we lezen en bespreken.
In dat gedeelte staat o.a. geschreven: “In alle eeuwen van haar bestaan heeft de kerk met de
kwestie van Gods ‘almacht’ geworsteld.
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De gedeeltelijke antwoorden, dat een mens God niet kan doorgronden (Jes.55,8); dat God ons
eenmaal alles zal openbaren (1Kor.13,12); (…) konden niet voorkomen dat met de erkenning
van Gods almacht de mens voor een onoverkomelijk probleem werd gesteld. (…)
Het blijkt dat de belijdenis van Gods almacht zich diep in de christelijke geloofsvoorstelling
heeft genesteld en dat het tegelijkertijd voor miljoenen mensen de reden was om zich van God
af te wenden.”
De achterflap besluit als volgt:
“Gods vaderschap is een gelijkenis die ons poogt uit te leggen hoezeer zijn macht is gegrond
in zijn lijden aan en om de mens. Christelijk geloof is het vertrouwen dat dankzij Gods
geweldloze liefdesmacht de macht van het onrecht niet het laatste woord zal hebben.”
De gesprekskring staat open voor iedereen, zowel binnen- als buitenkerkelijken.
Locatie:
Mariakapel (Ontmoetingszaal)
Matadilaan 6
3001 Heverlee
Telkens van 20u00 tot 22u00.
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