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Christmas Oratorio

Messiah

J.S. Bach
Met o.a. de “Academie
für Alte Musik” e.a.
onder leiding van René
Jacobs

G.F. Händel
Met o.a. Freiburger
Barokorchester en the
choir of Clare College
onder leiding van
René Jacobs

Dubbel cd.
21.90 €
Bestel hier

Dubbel cd
24,00 €
Bestel hier

Jezus niet buitenspel zetten

Waar blijft de kerk?

Gerhard Lohfink

Erik Borgman
Gedachten over opbouw in tijden
van afbraak

Jezus wordt op vele manieren
buitenspel gezet. Ook als hij
alleen als een sympathieke rabbi,
De rooms-katholieke kerk lijkt
als een profeet, machtig in woord,
bezig aan een spectaculair proces
of als een begaafde charismaticus
van afbraak en verdamping. Hoe
voorgesteld wordt, wordt Jezus
moet je daar als betrokken
buitenspel gezet. Hij wordt
gelovige mee omgaan? Erik
voortdurend gereduceerd,
Borgman, hoogleraar Publieke
vervormd, passend gebogen,
Theologie aan de Universiteit van
gladgestreken, van zijn macht
Tilburg, laat zijn gedachten gaan
beroofd en aan onze heimelijke
over het vormgeven van een kerk
wensen aangepast. De
in de overgang naar een nieuw
argumenten van Gerhard Lohfink
tijdperk dat niemand nog kent.
Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. tegen het buitenspel zetten van Jezus zijn uitdagend,
vol verrassende inzichten en stellen het christelijke
We moeten ons laten omvormen door het rijk van
geloof in een nieuw daglicht.
God, dat nabij is. Over hoe dat zou kunnen, met de
24,50 €
eucharistie als grondslag, de Bijbel als bron, de weg
als leidraad en het gebed als voedsel, daarover gaat
Bestel hier
dit boek. Want een ding is zeker: we kunnen niet
ophouden kerk te zijn. 19,50 € Bestel hier

:

kerstkaarten kalenders –
kerststallen –
kaarsen
Het Heilig jaar
De abdijkerk is een van de 5 Jubelkerken in ons bisdom. Het openen van de Heilige
deur is op

20 december 9.30 u tijdens een eucharistieviering in onze
abdijkerk.

Het hele jaar door zal daaraan in onze kerk speciaal aandacht gegeven worden.
Sedert vorige zondag is ook de herdersstal aanwezig, die – op weg naar kerstdag –
stilaan uitgroeit tot de kerststal.

Altijd welkom in het centrum en in de kerk, voor een stille bezinning, voor een vriendelijke goeiedag, een
klein gesprek.

