Sta op en eet wat - 1 Kon 19:8
VEERKRACHT HERVINDEN IN TIJDEN VAN CRISIS

Vieren - Lezen - Doen
EEN TWEETALIGE STUDIEDAG OVER CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN

WOENSDAG 27 OKTOBER 2021
Bollandistenstraat 40
1040 Etterbeek, België

EEN INITIATIEF VAN VPKB VORMING EN DE FPTR

VOORMIDDAG

9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Welkom & doorlopen van het programma

PROGRAMMA

door ds. Eefje van der Linden (vormingsverantwoordelijke)

10.15 uur

Nieuwe kracht vinden in de woestijn met Elia: introductie op het Bijbels thema
door ds. Jannica de Prenter (predikant VPKB Brugge)

10.45 uur

Pauze

11.00 uur

Contextueel Bijbellezen: gisteren en vandaag, elders en hier
door dr. Jeanine Mukaminega (prof. Oud Testament FUTP)

11.45 uur

Groepsdiscussie

12.00 uur

Liturgisch moment

NAMIDDAG

12.05 uur

Lunch

NAMIDDAGStart middagprogramma

13.05 uur

13.15 uur

Workshops

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Groepsdiscussie

15.15 uur

Vertrek naar de Sint Jan Berchmanskerk

15.30 uur

Lectio Divina o.l.v. Bruneau Jousselin (predikant Museumkerk Brussel)

16.00 uur

Afsluiting met hapje en driankje

U hebt de keuze uit de volgende workshops:
1.

Corona Bijbelstudie kring door ds. Bert Dicou en ds. Jannica de Prenter (NL)*

2. Workshop bibliodrama door ds. Ina Koeman (NL)
3. De Here, [...] zijn ogen zien toe, zijn oogleden onderzoeken de zonen van Adam (Ps 11:4)
door prof. Jeanine Mukaminega (FR)
4. Het hertalen van de Psalmen in de context van deze tijd door ds. Bruneau Jousselin (FR)
* Deze workshop wordt aangeboden in twee groepen

Gelieve je aanwezigheid + de keuze van je workshop voor 22 oktober door te
geven aan ds. Eefje van der Linden door te mailen naar: vorming@vpkb.be
Deelname aan deze studiedag is gratis (lunch en drankje zijn daarbij niet inbegrepen). Er is deze dag vertaling (NL/
FR) voorzien voor de lezingen en groepsdiscussie. Het is ook mogelijk om het ochtendprogramma digitaal mee te
maken via zoom. Deze studiedag staat open voor studenten, predikanten en geïnteresseerden. Verdere informatie
volgt later. Doe mee en ontdek de rijkdom van contextueel Bijbellezen!

