
 

 

 
 
 

 
 

Tussen fundament en fundamentalisme: een moeizame 
dialoog 

 

Denkend Geloven 2015 - 2016 

Kortrijk, Brugge of Leuven 

 
De Geschriften vormen een essentieel fundament, een geheel aan historische teksten die de 
overdracht van geloof mogelijk maken en als duurzaam referentiepunt dienen voor de 
geloofsbeleving van mensen. Tegelijk zijn ze ook het voorwerp van (her)interpretatie, 
waardoor een spanningsveld ontstaat met steeds wisselende posities op een as die loopt van 
maximale aansluiting bij de oorspronkelijke betekenis en context tot maximale aanpassing 
aan de hedendaagse cultuur en normen.  
Dit spanningsveld vormt het thema van Denken Geloven 2015: welke posities nemen we 
vandaag in? waarom? met welk effect? met welk toekomstperspectief? We richten ons 
daarbij op de twee grootste godsdiensten van Vlaanderen, nl. het christendom en de islam.  
 
 
Programma 

Spreker Titel lezing Kortrijk Brugge Leuven 

Peter Derie God en Allah, als auteur Di 13 okt 2015 Do 15 okt 2015 Woe 17 feb 2016 

Jonas Slaats Fast Food Fatwa’s Ma 26 okt 2015 Woe 28 okt 2015 Woe 2 maart 2016 

Sylvain De Bleeckere Identiteit en radicaliteit Di 10 nov 2015 Do 12 nov 2015 Woe 16 maart 2016 

Kristien Justaert Religieus handelen in de 
wereld vandaag 

Di 17 nov 2015 Do 19 nov 2015 Woe 23 maart 2016 

 

 
Praktisch 

Locaties 

Kortrijk: KU Leuven campus Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 
Brugge: Grootseminarie, Potterierei 72 in Brugge 
Leuven: gebouwen KU Leuven (nog specifiek te bepalen) 
 
 
Inschrijven 

De lezingen gaan telkens door van 19.30 tot 21.30 uur.  
Elektronisch inschrijven is mogelijk via http://puc.kuleuven-kulak.be (€30 voor de volledige 
reeks, of €10 per sessie). Betaling van het inschrijfgeld kan op BE31 2850 2133 2955 met 
vermelding van “400/0012/05768 + naam van de deelnemer(s)”. 
 
 
Tweespraak 

Voorafgaandelijk aan bovenstaand programma, wordt een Tweespraak debat georganiseerd 
tussen Rachid Benzine, Frans Islamoloog en auteur van “Le Coran expliqué aux jeunes” 
(2013) en Mgr. Guy Harpigny, bisschop van het bisdom Doornik.  
Deze Tweespraak gaat door op woensdag 30 september 2015 in Kortrijk. 

 

http://puc.kuleuven-kulak.be/

