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UITNODIGING
‘Luther en Calvijn in Vlaanderen, hun betekenis vroeger en
vandaag’ door Gottlieb Blokland
woensdag 31-01-2018 om 20.00 uur in De Beurs

Vaak wordt gedacht dat Vlaanderen met de Reformatie waarin
Luther en Calvijn een centrale rol speelden alleen oppervlakkig
en kortstondig in aanraking gekomen is. In werkelijkheid drong
de boodschap van de hervorming decennialang diep in de
Zuid-Nederlandse gewesten door en heeft die zijn invloed en
betekenis tot op vandaag nooit geheel verloren.
Het kerkelijk geheugen van de meeste protestanten in België
is kort. Met zijn recent verschenen boek ”Geloof alleen!
Protestanten in België: een verhaal van 500 jaar” hoopt dr.
Gottlieb Blokland (57) zijn Vlaamse geloofsgenoten besef van
hun eeuwenoude wortels bij te brengen.

Tijdens zijn studie aan de Freie Evangelisch-Theologische Akademie in Basel kwam
Blokland in aanraking met het werk van de Belgische Evangelische Zending. De BEZ is
een geloofsgemeenschap van evangelische kerken die actief is in België. Ze vormt een
koepelorganisatie van 25 autonome evangelische kerken en is op haar beurt aangesloten
bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) en de Federale Synode van Protestantse
en Evangelische Kerken in België (FSPEKB).
Van 1985 tot 1998 was Gottlieb Blokland voorganger van de
BEZ-gemeente in De Panne. Sinds 1998 dient hij de Bethelkerk
in de beruchte Brusselse wijk Schaarbeek, voortgekomen uit de
BEZ en nu onderdeel van de Vrije Evangelische Gemeenten
(VEG). „In de jaren 60 heeft de BEZ aan gemeenten die op
eigen benen konden staan gevraagd een zelfstandige
denominatie te vormen. Die is nu verdeeld in een Franstalige
en een Nederlandstalige associatie.”
(bron: nieuwssite van het Reformatorisch Dagblad)

Woensdag 31 januari 2018 om 20.00 uur.
Locatie: Brasserie De Beurs, Markt 7 te Maaseik.
Prijs: leden betalen € 2 niet-leden € 3.

