
 

 

➤Hoop…in de zoektocht naar verbinding 

vrijdag 4/10/19  van 14 uur tot 16.15 uur 

Tomas Folens, hoofdpastor van de universitaire 

parochie KU Leuven Kulak, lector religie, zingeving 

en levensbeschouwing, ethiek en coaching aan de 

hogeschool Vives. 

 

➤Hoop…in de zoektocht naar verdieping 

vrijdag 11/10/19  van 14 uur tot 16.15 uur 

Dirk Vandeweghe, psycholoog en psychotherapeut, 

licentiaat klinische psychologie-UGent 

 

➤Hoop…in de zoektocht naar 

onderscheiding 

vrijdag 18/10/19  van 14 uur tot 16.15 uur 

Hilde Van Linden, stafmedewerker van het Platform 

Ignatiaanse spiritualiteit en begeleider Geestelijke 

Oefeningen en Gemeenschappelijke Onderscheiding  
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Antwoordkaart vormingsreeks: HOOPVOL LEVEN…NAÏEF? 

Naam en voornaam:  ...............................................................................................................  

Straat en nr.:  ...........................................................................................................................  

Postnr.: ..............................................  Gemeente:  ..................................................................  

Telefoon:  ..........................................  Mailadres:  ...................................................................  

Schrijft zich in (aankruisen wat past)  

voor de volledige reeks en betaalt € 21 

 voor 1 of 2 namiddag(en) op datum …………... en betaalt __ x 8€ per namiddag 
 

Betaal via overschrijving op rekening (opgelet ander nummer voor deze reeks!)  

BE22 4675 0811 1147 van CCV Brugge. De deelnameprijs is inclusief syllabus en koffie. 
 

Bij voorkeur mailen vóór 25 september 2019 naar: 
lut.vercruysse@ccv.be (of sturen naar CCV Lut Vercruysse, Potterierei 72, 8000 Brugge) 

CCV in het bisdom Brugge 

Lut Vercruysse 

lut.vercruysse@ccv.be OF 

virgo.fidelis@ccv.be 

050 44 49 53 

www.ccv.be/brugge 

HOOPVOL LEVEN…NAÏEF? 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstencentrum Groenhove 
Bosdreef 5, 8820 Torhout  

VORMINGSREEKS VOOR ALLE 

BELANGSTELLENDEN 

“Gegrondvest zijn in de hoop die het 

evangelie brengt” Kol. 1,23 

Waar vind je stapstenen, ankerpunten 

om hoopvol te leven?  

Klimaatverandering, technologische 

evoluties en wereldwijde uitdagingen 

beïnvloeden ons als samenleving en als 

individu. Het lijkt of we met z’n allen in 

een ‘stroomversnelling’ leven. Deze 

vaststelling zet aan het denken over de 

deugd van de hoop. Of ben je naïef als je 

weerstand biedt aan de neiging tot angst 

voor de ander en angst voor de 

toekomst?  

 We kijken met een ruime blik naar 

veranderingen in cultuur en wereld. 

 We staan stil bij de impact van dit 

alles op de mens als individu. 

 We putten uit de Ignatiaanse 

spiritualiteit, leerschool in 

onderscheiding. 


