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Bekijk de webversie

Denken aan wat de mens
overstijgt en wat
bijdraagt
aan een betere wereld.
Ginkgogroep.be

info@ginkgogroep.be

Contacteer ons

Eigentijds religieus en seculier geloven

Interesse ?

De Ginkgogroep is een brede,
christelijk geïnspireerde groep die
wil reflecteren over de rol van
levensbeschouwingen in onze
samenleving. Zo willen we met een
eigentijdse taal spreken en schrijven over de
tekenen van de tijd. We willen de religieuze
beleving naar waarde schatten en aandacht
geven aan spiritualiteit en zingeving.

Ben je geïnteresseerd in
de werking van onze
Ginkgogroep, dan
nodigen we je uit om je
aan te melden op onze
website.
Zo kan je in de
toekomst nieuwsbrieven
zoals deze verder
ontvangen.

We willen met een open geest verbinding
maken met de verscheidenheid aan
levensvisies, zowel gelovige als seculiere.

Meld je hier aan

Met deze eerste nieuwsbrief willen we je aandacht vestigen op de
onderstaande teksten, die we in 2019 op onze website plaatsten.
Wij wensen je veel leesplezier toe.

Waarom we religie hard
nodig hebben in onze
samenleving

Waar sta ik voor, wat houdt
mij gaande, wat voedt mijn
ziel?

In deze bijdrage gaat de auteur
kijken naar het effect van de
religieuze ervaring. Hij schat de
waarde ervan in en plaatst de
religieuze ervaring in de grotere
context van onze egocentrische
samenleving, die tegelijk ook
waarde hecht aan het loslaten van
het ego en aan het gericht zijn op
de andere.
Wat hebben we nodig om
evenwicht te kunnen vinden?

Op de vraag 'Wat of waarin geloof
jij (nog)?' voelt de auteur een
zekere weerstand om te
antwoorden. De vraagstelling
'Waar sta jij voor' vertrekt vandaag
voor hem niet meer vanuit een of
andere vooropgestelde
levensfilosofie of godsdienst, maar
vanuit zijn eigen levenservaring,
vanuit zijn persoonlijk gegroeide
overtuiging en levensbetrachting.

Lees meer

Lees meer

Religie: bedenkingen over
het godsbegrip

Leerstelligheid in de RoomsKatholieke kerk

Auteur: Johan Bergé

Auteur: Daniël Vanhoutte

Auteur: Luc Hessel

Auteur: Daniël Vanhoutte

Voor veel mensen van deze tijd
is God een zwaarbeladen begrip.
Het besef van tot een groter
geheel te behoren is nog wel alom
aanwezig, maar men aarzelt om de
stap te zetten naar een volwaardig
godsbegrip.

Van bij het prille begin waren er in
het christendom felle disputen
over de juiste leer. Heel de verdere
geschiedenis van het christendom
is getekend door een voortdurende
strijd tussen theologische
strekkingen.

Lees meer

Lees meer

De weg van mijn leven

Ons discussieforum

Auteur: Fons Vandormael
In deze tekst schrijft de auteur een
aantal gedachten neer die hem helpen
om zichzelf beter te begrijpen. Het zijn
gedachten die in beelden tot verhaal
geworden zijn. Zo wil de auteur een
persoonlijke interpretatie geven van
wat in de traditie tot hem gekomen is.
Lees meer

Lees hier de discussieberichten
We willen je ook uitnodigen deel te
nemen aan het discussieforum. Een
eigen discussiebericht starten kan
enkel door het bericht te bezorgen
via info@ginkgogroep.be.
Anonieme berichten of reacties
worden op onze website geweerd.

Contactgegevens
Johan Bergé
Korenbloemlaan 37A
9700 Oudenaarde

Je ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op onze website of omdat je
langs een of andere weg je interesse hebt laten weten.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ginkgogroep.be toe aan uw adresboek.

