
VIJFTIG TINTEN 
GELOOF 
11 - 15 april 2016 
Midweek Neos vzw 

 

Neos vzw 

Willebroekkaai 37 

1000 Brussel  

www.neosvzw.be 

“Wat is waardevol? Wat geeft ons leven zin? 

Waarvoor leven wij? Bewust of onbewust 

leven wij van waarden. Zij maken het leven 

‘waarden-vol’.” 

Uit: “Op zoek naar wijsheid” door                   

Herman Van Rompuy 

Meer info 

 Heidi Jacobs, tel. 02/ 21 22 491,                      

heidi.jacobs@neosvzw.be  

 Walter Uyttenhove, tel. 09/371 62 49,          

walteruyttenhove@skynet.be 

Inschrijven  

Via bijgevoegd inschrijvingsformulier. 



Praktisch 
 

 

Adres 

Vayamundo Ravelingen & De Kinkhoorn 

Zeedijk 290-330 

8400 Oostende 

 

Prijs 

 Leden: € 360 

 Niet-leden: € 370 

 Toeslag eenpersoonskamer: € 60 

 

Inbegrepen 

 Verblijf in vol pension, lakenpakket inclusief 

 Buffetrestaurant - driegangendiner 

 Activiteiten en voordrachten 

 

Mogelijkheid om alleen in te schrijven 

voor: 

 Één lezing: € 12 (inclusief koffie) 

 Vier lezingen: € 40 (inclusief koffie) 

 Daguitstap naar Westvleteren en Zonnebeke: 

€ 20 (inclusief lunch) 

 Muzikaal optreden Duo Heidi en Koen: € 15 

 

Inschrijven via het inschrijvingsformulier. 

Programma 
 
 
maandag 11 april 2016 
 

14.30u Welkom  

 door Walter Uyttenhove 

 

15.00u ‘Volksgeloof in Vlaanderen’ 

 door prof. Stefaan Top 

 

dinsdag 12 april 2016 
 

9.30u ‘De vroege christenen, een succes-  

 verhaal’ door prof. dr. Pierre Trouillez 
 

 

woensdag 13 april 2016 
 

10.00u Bezoek aan de Sint-Sixtus-abdij in  

 Westvleteren 

14.00u Bezoek aan Memorial Museum  

 Passchendaele te Zonnebeke 

 

20.00u Muzikaal ontspanningsprogramma met 

 het duo Heidi en Koen 
 

 

donderdag 14 april 2016 
 

9.30u ‘Christelijk humanisme: christen zijn  

 vandaag’ door theoloog  

 Jürgen Mettepenningen  

19.00u Feestelijke maaltijd 

 

vrijdag 15 april 2016 
 

9.30u ‘De vreugde van het samenleven’ door 

 theoloog Ilse Cornu  

 

11.30u Dankviering 

Vijftig tinten geloof 
 

 

Wat betekent geloof nog voor ons? 

 

Geloof is minder prominent aanwezig in ons 

leven dan dat bij onze voorouders het geval 

was. Toch verdwijnt het niet volledig van de 

radar. Geloof biedt troost, brengt mensen 

samen en geeft vertrouwen en kracht.  

Het reikt ons een blik aan waarmee we de 

multiculturele samenleving waarin we leven 

kunnen benaderen.  

 

Wel veranderde de individuele geloofs-

beleving doorheen de jaren. Mensen zien 

geloof als een privéaangelegenheid en vul-

len de betekenis ervan zelf in. Hoe kunnen 

we geloof dan nog als samenleving beleven?  

 

Neos nodigt iedereen uit die op zoek is naar 

antwoorden op zingevingsvragen. Boeiende 

gastsprekers leveren inspiratie. Andere  

deelnemers delen hun ervaring.  

Een verrijkend en verreikend debat. 

 

 

Van harte welkom! 

 

 

Walter Uyttenhove Eric Bradt 

Coördinator midweek Nationaal secretaris  


