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Zeven tastgesprekken,
omdat waarheid ontstaat in dialoog

Voor iedereen die los van elk geloof zijn 
eigen denken wil doorbreken en verruimen

DE 7 TASTGESPREKKEN

 
Hoe gaat een politicus om met de grens?

maandag 2 oktober 2017
Dirk De fauw & Patrick Perquy

Wat hebben de genezing 
van een bezetene en seksueel misbruik 

met elkaar te maken?
maandag 6 november 2017

Magda Misset-Van de weg & Jean Bastiaens

Waarom het niet zo duidelijk is 
wie we zijn

maandag 4 december 2017
filmfragment & Koen Dekorte

Deed Jezus aan onderwijsvernieuwing?
maandag 12 februari 2018

Dennis Lenders & Patrick Perquy

Waarom we de pessimist mogen 
tegenspreken

maandag 19 maart 2018
filmfragment & Koen Dekorte

Kennismaken met de islam, 
hoe doe je dat?

maandag 14 mei 2018
Khalid Benhaddou & Jean Bastiaens

Waarom het tijd wordt om 
Maria Magdalena in ere te herstellen

maandag 11 juni 2018
Sabine Vanquaethem & Jean Bastiaens

In The Tree of Life (2011) van 
Terrence Malick gaan Bijbel en 
film met elkaar in dialoog.



SITUERING

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en 
verspreide boeken van de menselijke beschaving.
Ook in onze moderne cultuur kan het Bijbelse 
geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron 
zijn bij de zoektocht naar antwoorden op actuele 
thema’s. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, 
biedt wijsheid en inzicht, schenkt houvast en troost, 
hoop en liefde.
   
Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het 
Babelatelier ontstoffen we de tekst. We gaan 
in dialoog met elkaar en doorbreken zo onze eigen 
denkkaders en patronen. Om helderder te zien, anders 
te horen, frisser te ruiken en iets nieuws te voelen.

Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. 
Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, pastorale 
eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus 
regio Brugge.

ZIN IN MEER?

Het hele jaar door werkt YOT rond thema’s die ertoe 
doen in een mensenleven: Wat is een zinvol leven? 
Hoe gaan we om met lijden en de dood? Wat biedt 
troost? Is geluk maakbaar? Wat helpt ons vooruit? Wat 
niet? En wat kan de betekenis zijn van de christelijke 
traditie in onze moderne samenleving? 
Niet zweverig, maar juist heel direct in het leven van 
elke mens.

Je vindt ons volledige aanbod op www.yot.be

OVER DE SPREKERS

Khalid Benhaddou  is imam, voorzitter van het 
Platform van Vlaamse imams en coördinator van het 
onderwijsnetwerk islamexperten.
 
Dirk De fauw is advocaat, voorzitter van het 
OCMW Brugge, schepen en gemeenteraadslid voor 
Brugge en provincieraadslid.

Dennis Lenders is leraar Frans - Latijn en een 
gepassioneerd lezer van de Franse denker René 
Girard en van de Bijbel.

Magda Misset-Van de weg is docent Nieuwe 
Testament aan de Protestantse Theologische 
Universiteit in Kampen.

Sabine Vanquaethem is stafmedewerker van de 
Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge en voorganger 
in de vieringen van de Liergemeenschap in Brugge. 

Jean Bastiaens is nieuwtestamenticus, directeur 
van de Bijbeldienst Bisdom Brugge & Bijbelhuis 
Zevenkerken en docent aan het Grootseminarie van 
Brugge.

Koen Dekorte is coördinator van YOT vzw 
en doceert in de lerarenopleiding van de Katholieke 
Hogeschool Vives levensbeschouwelijke vakken en 
beeldeducatie.

Patrick Perquy is priester van het bisdom Brugge 
en YOT-medewerker. Hij doorliep een actieve loopbaan 
in het onderwijs en is een van de oprichters van De 
Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief.

VOOR WIE?

Voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel en 
die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. 
Voorkennis of een of andere vorm van geloof is geen 
vereiste.

VERLOOP

Een tekst- of filmfragment vormt de basis voor het 
tastgesprek. Daarna gaan we met elkaar in dialoog.

PRAKTISCH

Het Babelatelier vindt plaats op zeven maandagen
van oktober tot juni, telkens van  20 tot 22 uur. 
De locatie wisselt tussen de Heilige Magdalenakerk  
en In de Nieuwe Pastorie (Stalijzerstraat 19),
in het centrum van Brugge.

Bijdrage per sessie: 8 euro. Betaling cash ter 
plaatse. 

Intekenen kan voor elke sessie apart. Elke avond 
staat op zichzelf. Vooraf inschrijven is zeer gewenst 
en kan via www.yot.be

Alle praktische en inhoudelijke informatie voor 
elke sessie vind je terug op de website.
Of vraag het aan Renata Deloof via 0486 10 96 19
of babelatelier.yot@gmail.com

YOT vzw

Labo voor Levensbeschouwing
Ruimte voor Perspectief 
Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
Tel 050 33 68 18
info@yot.be


