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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

Nieuw op onze website: forums
Naast de nieuwe boekbesprekingen hebben we op onze website ook een
FORUM toegevoegd waarmee we samen interactief als geïnteresseerde met elkaar
kunnen communiceren.
Dit forum kan dienen voor interne samenspraak onder elkaar, maar ook om te
reageren op onderwerpen waarmee we onze geglobaliseerde wereld een spiegel
willen voorhouden, of onderwerpen waar onze maatschappij vandaag over struikelt.

Een nieuw forum
Johan Bergé heeft een eerste onderwerp uitgewerkt: Is de'Gutmensch' naïef, of zijn
alle mensen gewoon goed? Hoe kijk jij hier tegenaan?

Luc Hessel, een van onze Ginkgogroepleden werd op 1 maart
2020 geïnterviewd in het Nederlandse KRO-NCRV-programma
'De Verwondering'.
Het werd een pakkend getuigenis. De moeite waard om het hier
nogmaals te bekijken: https://www.kroncrv.nl/programmas/deverwondering/seizoenen/seizoen/luc-hessel-kn1711994
Luc gebruikte het onderstaande gedicht van Hendrik Marsman als inspiratietekst.
Vlam in mij, laai weer op
hart in mij, heb geduld
verdubbel het vertrouwen,
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe,
wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uw vaart niet zakken,
het nest is goed, maar het heelal ruimer.
Hendrik Marsman

De derde dag...
... wanneer breekt hij aan?
Een inspirerende tekst van Fons Vandormael met
mijmeringen in deze tijd van coronacrisis.

Eigentijds religieus en seculier geloven
Onze visie
Als GINKGOgroep willen wij een eigentijdse vorm
geven aan ons christen-zijn. Cultureel-religieus staan
wij in de christelijke traditie en willen wij een bijdrage
leveren om deze traditie levend te houden in de context
van de hedendaagse samenleving.
Het is onze basisovertuiging dat de huidige crisis van
kerk en godsdienst in de westerse wereld kansen biedt
voor een proces van diepgaande vernieuwing en
herbronning.
We hebben grote aandacht voor de tekenen van de tijd
en meer bepaald voor de nood aan spiritualiteit en
zingeving. We bezinnen ons grondig over het
fenomeen ‘religie’ en zoeken naar een eigentijdse taal
om de religieuze ervaring naar waarde te schatten.

Maak ons bekend
Ken je mensen die
geïnteresseerd
zouden zijn in de
werking van onze
Ginkgogroep, stuur
hen dan een
uitnodiging om zich
in te schrijven op
onze de website:
www.ginkgogroep.be.
Dan sturen wij hen
ook onze nieuwsbrief.

Onze werkwijze is gebaseerd op lectuur en studie,
aandacht voor signalen uit de samenleving en zin voor
open debat.

Contactgegevens
Johan Bergé
Korenbloemlaan 37A
9700 Oudenaarde

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op onze website.

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.

