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Hoe ontstaat het geweten?

Groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid

Datum en uur:
vrijdag 29/09/17 van 14 uur tot 16.15 uur
Spreker:
Ivan Adriaen,
Psycholoog, diensthoofd PZ H. Hart Ieper,
erkend gedragstherapeut

Datum en uur:
vrijdag 20/10/17 van 14 uur tot 16.15 uur
Spreker:
Annemie Van Mol,
Docente zingeving, ethiek en godsdienst

Is God mijn geweten?

Film ‘La Promesse’

Datum en uur:
vrijdag 13/10/17 van 14 uur tot 16.15 uur
Spreker:
Philippe Hallein,
President Grootseminarie Brugge
moraaltheoloog

Datum en uur:
vrijdag 27/10/17 van 14 u. tot 16.15 u.
Een ‘gewetens’ film van de gebroeders d’Ardenne

Antwoordkaart vormingsreeks: Ik en mijn geweten
Naam en voornaam: ...............................................................................................................
Straat en nr.: ...........................................................................................................................
Postnr.: .............................................. Gemeente: ..................................................................
Telefoon: .......................................... Mailadres: ...................................................................
Schrijft zich in (aankruisen wat past)
voor de reeks van 4 en schrijft € 28 over  per conferentie en schrijft __ x 8€ over
(omcirkel data ) zal aanwezig zijn op 29/09/17 - 13/10/17 - 20/10/17 - 27/10/17
Schrijf het bedrag over op rekeningnr. BE23 7330 5747 8691 van CCV met vermelding van “naam en
data”. De deelnameprijs is inclusief syllabus en koffie.
Opsturen of mailen vóór 20 september 2017 naar:
Lut Vercruysse, Bosdreef 5, 8820 Torhout of virgo.fidelis@ccv.be

CCV in het bisdom Brugge

IK EN MIJN GEWETEN

Wie of wat geeft richting aan mijn ethisch handelen? Ik wil graag een goed mens zijn, hoe doe ik dat?
Welke regels volg ik en hoe stuur ik dat bij? In deze vierdelige reeks gaat het over het persoonlijk
geweten van de mens.
In het eerste deel laten we de wetenschap aan het woord. Vanuit de psychologie horen we hoe het
geweten ontstaat, groeit en beïnvloedt wordt.
Brengt het christelijk geloof een andere dimensie binnen in de groei van het geweten? En hoe bepaalt
het godsbeeld mijn geweten? Vragen die we stellen in het tweede deel.
Deel drie brengt ons bij de ervaring in het dagelijkse leven. In de veelheid van overtuigingen is het leven
meer en meer een persoonlijke zoektocht. Hoe kies ik mijn richting en groei ik in vrijheid en
verantwoordelijk in de concrete situaties van het leven?
Met de film in het laatste deel wordt ons een spiegel voorgehouden. Wat zou ik doen in deze complexe
situatie. Gewetensvol handelen vraagt onderscheiding.

