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Wie geïnteresseerd is kan zich ook via onze website aanmelden.

De GINKGOgroep is lid van Bezield Verband Vlaanderen.

Betekenis GINKGO

Onze gegevens

In Azië wordt de Ginkgo biloba, een notelaar, als heilige boom aanzien. Hij
werd veelvuldig als ‘beschermheer’ aangeplant bij tempels en gebouwen. Zijn
onverwoestbaarheid, levenskracht, medicinale krachten gaven hem de
bijnaam: boom van de hoop. In Japan wordt hij de tempelboom genoemd.

Toen in 1945 de atoombom op Hiroshima gedropt werd stonden tal van
Ginkgo’s in de onmiddellijke nabijheid van het epicentrum. De verwondering
was dan ook groot toen bleek dat deze bomen, die er echt verkoold uitzagen,
reeds na enkele weken opnieuw bladeren begonnen te maken en geen enkele
afwijking vertoonden, tot op vandaag leven ze nog steeds. De Ginkgobomen,
ook het oudste exemplaar van 700 jaar in Japan, vertonen geen
verouderingsverschijnselen.

V.U.: Johan Bergé, Korenbloemlaan 37A, 9700 Oudenaarde

De levenskracht van deze tempelboom staat symbool voor onze denkgroep.
Wij zijn er immers van overtuigd dat de essen e, de diepe kern van het geloof

zal overleven.
Denken aan wat de mens overstijgt
en bijdraagt tot een betere wereld.

http://www.ginkgogroep.be/
mailto:info@ginkgogroep.be


Wij willen een brede, christelijk geïnspireerde groep vormen.

Wij willen met sympathie en betrokkenheid reflecteren over o.a.:

de betekenis van godsdienstige tradities voor de dag van vandaag;
hoe we een eigentijdse taal kunnen spreken die ook ‘voorbij die
tradities’ gaat;
het belang van gezonde religie voor mensen die gevoelig zijn voor
het Mysterie in hun leven;
hoe we een antwoord kunnen geven op diegenen die religies
aanvallen vanuit economisme, vanuit de absolute eis van
rationaliteit en neutraliteit en vanuit vooringenomen stellingen;
maatschappelijke thema’s om de ‘waan van de dag’ te overstijgen.

Wij willen gepast aanwezig zijn op het publieke forum (de media).

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

Wij willen in onze samenspraak aan kritische zelfreflectie doen.

        Onze missie

Wie zijn wij?
Ini efnemers van de GINKGOgroep:

Johan Bergé
Daniël Vanhou e
Hubert Van Belle
Luc Hessel
Marc Bi remieux

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.

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

Met deze folder nodigen wij u uit om op een of andere manier aan
te sluiten bij ons initiatief.

         Onze visie

Als veel mensen in
dezelfde richting lopen
ontstaat de weg vanzelf.

Herman de Coninck


