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BIJBELSTUDIE, GESPREK EN GEBED
Contactgegevens en
overige info
Ds. Jannica de Prenter
j.a.deprenter@gmail.com
Tel: 050 35 50 84

Adressen:
Verenigde Protestantse
Kerk 't Keerske
Keersstraat 1, 8000 Brugge
protestantsekerkbrugge.be
Oecumenische kapel
Ezelstraat 85, 8000 Brugge
brugge.orthodoxia.be

Kosten:
Vrijwillige bijdrage ten bate
van Filoptochos Brugge voor
vluchtelingen uit Oekraïne

In het najaar bieden dominee Jannica de Prenter en priester Stijn Vanhee
een oecumenische Bijbelstudiereeks aan rond het thema 'Onderweg met
Bonhoeffer'. Daarin nemen ze u mee naar de wereld en gedachten van de
Lutherse theoloog Dietrich Bonhoeffer. De bijeenkomsten zijn interactief.
We lezen Bijbelteksten met elkaar en bijpassende fragmenten uit preken
en brieven. We gaan ook aan de slag met leesoefeningen en gespreksvragen. Thema's als lijden, sterven, gedachtenis, gerechtigheid en vrede
komen voorbij. Het is een mooie gelegenheid om je geloof samen met
andere christenen te verdiepen.

EEN MAALTIJD OM TE DELEN
Voorafgaand aan elke Bijbelstudie wordt een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden, want samen een maaltijd delen is verbindend en fijn.
De maaltijden beginnen om 12.30 uur, de Bijbelstudie om 13.30 uur. U
kunt er ook voor kiezen om alleen de Bijbelstudie te volgen.

PROGRAMMA
Donderdag 3 november 2022 in 't Keerske
'Voor de rechterstoel van Christus' (2 Korintiërs 5:1-10).
Donderdag 17 november 2022 in de oecumenische kapel
'Is er geen koning bij u' ? (Micha 4:1-9).
Donderdag 1 december 2022 in 't Keerske
'Gods vrede komt onweerstaanbaar' (Jesaja 9:1-6).
Donderdag 15 december 2022 in de oecumenische kapel
'Mijn ziel maakt groot de Heer'! (Jesaja 35:10 & Lucas 1:46-55).

INSCHRIJVING VEREIST
Voor een goede organisatie vragen wij om u aan te melden bij ds.
Jannica de Prenter, zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers.
Gelieve bij uw inschrijving aan te geven of u deelneemt aan de
maaltijden. Wees welkom!
Jannica de Prenter en Stijn Vanhee
Onderweg met Bonhoeffer is een initiatief van VPKB Brugge, pastorale
eenheid St.-Donatianus en Orthodoxe parochie HH Konstantijn en Helena

