
Marktstraat 88
8530 Harelbeke

056 73 70 70
info@debron-har.be

Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be

www.debron-har.be/vormingshuis

Gebruik lokalen :

- Voor organisaties, kleine en grote groepen
- Verzorgde vergaderruimtes
- Audiovisuele apparatuur ter beschikking
- Een stemmig ingerichte gebedszolder

Eigen vormingsaanbod : 

- Halfjaarlijks programma
- Lager onderwijs
- Vormelingen

Tel. 056 73 70 72
winkel@debron-har.be

www.debron-har.be/religiowinkel

- Religieuze werken, voorwerpen
   en wenskaarten
- Gepersonaliseerde kaarsen
- Zinvolle geschenken
- Religieuze kunst uit binnen- en buitenland

VormingshuisBibdoc
Informatie- en documentatiecentrum

Religiowinkel

www.debron-har.be

OPENINGSUREN : ZIE WEBSITE

Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be

www.debron-har.be/cafetaria

- Gezellige en gastvrije ruimte voor een   
   moment van rust en ontmoeting
- Open voor iedereen
- Speelhoekje voor de kleintjes

Open : Ma. t.e.m. za.: 14.00 u. - 18.00 u.
Gesloten op zon- & feestdagen

Cafetaria

Tel. 056 73 70 73
bibdoc@debron-har.be

www.debron-har.be/bibdoc

- Handboeken en prenten
   voor het godsdienstonderwijs
- Religieuze tijdschriften
- Religieus spelmateriaal
- Bijbelse volksspellen
- Volwassenenromans
- Informatieve boeken
- Grootletterboeken
- Kinder- en jeugdboeken
- Stripverhalen
- De betere (religieuze) DVD en CD
- Educatieve koffers over christendom,
   jodendom, boeddhisme en islam

Open : Ma. t.e.m. vr.: 14.00 u. - 18.00 u.
Gesloten op zon- & feestdagen

VORMINGSPROGRAMMA
JANUARI - JUNI 2020



We laten de prachtige natuur van Groenhovebos aan 
het woord. Het samenleven en de afhankelijkheid zijn 
onmisbaar voor ons leven/overleven als mens. Hoe 
kunnen wij daar als beeld van God scheppend mee 
omgaan?  

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

Wat bedoelen christenen precies als zij zeggen: ‘Ik 
geloof’’? Als een tiener gelooft, is dat hetzelfde geloof 
als van haar of zijn oma? Hoe komt het dat in veel 
landen geloof vanzelfsprekend is terwijl je in andere 
landen vaak als een naïeve sukkel wordt beschouwd 
als je nog gelooft? En wat heeft de Kerk te maken met 
zoiets persoonlijks als geloof? Je kan toch geloven 
zonder je van de Kerk iets aan te trekken, zeker 
wanneer zij ongeloofwaardig is overgekomen? Is al 
dan niet geloven geen privézaak waar de samenleving 
geen zaken mee heeft en die best buiten de publieke 
ruimte gehouden wordt om vreedzaam samen te 
kunnen leven? Op al deze vragen wordt er ingegaan. 
Het christelijk geloof draagt nu meer dan ooit een 
kolossale energie in zich voor alle mensen. Maar dan 
is er wel nog heel wat verandering nodig... 

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

De Belgische irreguliere vrijmetselarij is sterk 
atheïstisch en antiklerikaal. Ondanks haar 
lidmaatschap van de vrijmetselarij gedurende meer 
dan een kwart eeuw en haar vrijzinnige opvoeding 
werd Ingrid Hoet toch christen. Al van in haar kindertijd 
leefde er een besef van het transcendente, van dat wat 
groter is dan zijzelf, wat haar droeg, oversteeg en hielp 
zichzelf te overstijgen. Dit besef deed een verlangen 
groeien naar contact met dat Andere dat zij algauw 
ervaarde als de bron van haar bestaan. De overgang 
van het religieuze naar een persoonlijke Godsrelatie 
verliep over lange jaren en vele diverse paden. Ingrid 
Hoet  zocht en finaal gebeurde de omkering door te 
leren luisteren naar het Woord tijdens het volgen van de 
geestelijke oefeningen van Ignatius onder begeleiding 
van een pater Jezuïet. Ze leerde te luisteren met 
de “oren van haar hart”. Zo kon ze in Zijn woorden 
en dankzij Zijn Geest de diepere betekenis ervaren 
van het maçonnieke mantra vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid.

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro - betalen ter plaatse

Levensmoeheid bij ouderen: kan werken rond zin - en 
betekenisgeving een verschil maken? Een praktijkverhaal. 

Levensmoeheid of voltooid leven is een thema dat met 
steeds grotere regelmaat de actualiteit haalt. Een hogere 
levensverwachting doet duidelijk ook nieuwe vragen ontstaan. 
De zorg voor ouderen met levensmoeheid is hierbij een 
boeiende maar tegelijk complexe uitdaging. Hoe kunnen we 
zoveel mogelijk voorkomen dat het na een ‘mooi en rijkgevuld 
leven’ in mineur eindigt? En waarmee doen we hen als 
samenleving dan het meest recht? Kunnen we ook zelf door 
onze manier van in het leven staan een dam bouwen die enige 
bescherming biedt wanneer zinverlies ons bedreigt? Een 
pleidooi voor een lange adem bij trage vragen. 

Met de dood voor ogen…: de zorg voor de kwetsbare mens in 
het voetspoor van Christus. 

Sinds meer dan 15 jaar is euthanasie niet meer strafbaar in 
België. Ook al maakt de wet euthanasie mogelijk, het blijft 
voor mensen een confrontatie met het einde van het leven 
dat vele vragen met zich meebrengt. Waar de wet uitgaat van 
de mondige, helderdenkende mens voelen vele mensen zich 
eerder verzwakt en soms angstig in deze moeilijke periode 
van hun leven. Hoe zorgen we ervoor dat we mensen niet 
loslaten in hun lijden en de vragen die dit met zich meebrengt? 
Hoe kunnen we vanuit een katholieke visie mensen en 
hun omgeving nabij zijn, hun roep horen als ze vragen om 
verlost te worden? Hoe kunnen zorg en ethiek hand in hand 
samengaan en de liefde van Christus voor mensen in nood 
duidelijk maken?

Vooraf inschrijven a.u.b.
Deelname: 8 euro per beurt - betalen ter plaatse

ECOLOGIE EN ZORG
VOOR DE SCHEPPING

Zr. Marie-Dominique Vande Plassche

WOE. 12 FEBRUARI 2020 | 14.30 u. – 16.30 u.

GELOOF, KERK
EN SAMENLEVING

Pr. Jan Dumon

DI. 17 MAART 2020 | 14.30 u. – 16.30 u.

MIJN SPIRITUELE 
ZOEKTOCHT
of hoe ik als vrijmetselaar
toch christen kon worden

Ere-vrederechter Ingrid Hoet

DO. 14 MEI 2020 | 19.30 u. – 21.30 u.

DE ZORG VOOR DE 
KWETSBARE MENS

Levensmoeheid bij ouderen: een praktijkverhaal
Mevr. Anja Lombaert

Met de dood voor ogen: in het voetspoor van Christus 
Pr. Philippe Hallein

DO. 23 – DO. 30 APRIL 2020 | 19.30 u. – 21.30 u.


