februari 2018

De Nacht van de Geschiedenis
Bezoek en Lezing

“Religie”
dinsdag 20 maart 2018
Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo
Het thema van de 15de Nacht van de Geschiedenis is “religie”.
Dit thema kan op veel verschillende wijzen naar voor gebracht worden.
Wij kozen voor een bezoek aan en een voordracht in de abdij van
Tongerlo.
Wij stellen volgende invulling voor:
15.00 uur

17.30 uur
18.00 uur
19.30 uur

Afspraak op de parking voor de abdij.
Gegidst bezoek aan de abdij en aan het museum met het aan Leonardo da Vinci
toegeschreven doek “Laatste Avondmaal” .
Vrijblijvend bijwonen van de vesperdienst.
Broodjesmaal in de vesperzaal van de abdij. Alcoholische drank niet inbegrepen
Lezing door pater De Brabander : “ Onbegrepen Religie . Hoe onze samenleving
meer en meer areligieus wordt . “ .

In zijn lezing probeert pater De Brabander ons sleutels aan te reiken om beter te begrijpen van wat
er vandaag rond religie in onze samenleving gebeurt
De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat religie in onze samenleving onder druk komt te
staan. Hoe komt dat ? Wat zijn hiervan de oorzaken ? Maken wij een nieuwe clash mee tussen het
mensgericht denken en het Godsgericht leven ? Wie is de dupe in deze concurrentiestrijd ?
Na deze lezing is er uiteraard mogelijkheid tot vragen stellen.
Wie wil kan aansluiten bij de broodjesmaaltijd of bij de lezing.
Wij spreken onderling af voor het vervoer ; wie meerijdt betaalt 2 € rechtstreeks aan de chauffeur.
Wij hopen je te kunnen verwelkomen op deze ingetogen nacht.
Aanmelding is nodig bij volgend bestuurslid, vóór zaterdag 17 maart 2018. Geef ook aan voor
welke programmaonderdelen je inschrijft.
Pauwels Peter

0475/384762

pauwels.peterj@skynet.be

Deelname prijs:
Volledig programma
Broodjesmaaltijd + lezing
Alleen de lezing

DF-cultuurkaart
Vrijetijdspas
13 €
10 €
5€

anderen
15 €
12 €
7€

Uw inschrijving is definitief na storting van het door u gekozen bedrag op onderstaand
rekeningnummer van DF-Herentals met vermelding ‘ Tongerlo ‘

Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

