De Bijbel in veelvoud

BIJBELHUIS
ZEVENKERKEN

Bijbelhuis
Zevenkerken

OPENINGSUREN:

WOENSDAG EN
ZONDAG VAN 14.00 TOT
17.00 UUR VOOR
INDIVIDUEEL BEZOEK *

Het Bijbelhuis maakt voor groepen
programma’s op maat: bent u voor
uw groep op zoek naar een sterke
en inspirerende activiteit? Neem
dan contact op met ons en we
zoeken samen naar de juiste
formule. Wij bieden:

VOOR GROEPEN OP
EENDER WELK
MOMENT NA
AFSPRAAK
Adres
Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries Brugge
Telefoon: 050 30 04 79

-

Zoektochten (jongeren)

info@bijbelhuiszevenkerken.be

-

Themaroutes

Een initiatief van het Bisdom Brugge
en de Sint-Andriesdabdij van
Zevenkerken

-

Lezingen en conferenties

-

Bijbelfilms documentaires

-

Bijbelse bezinningen

* Uitgezonderd in de
periode van 1 november
tot 28 februari

Ontdek op eigen
ritme met
audiofoon de
boeiende wereld
van de Bijbel

T 0032 (0)50 30 04 79

Kom zelf op ontdekking!
Laat je verrassen

Bijbelhuis voor jong en
oud

“De Bijbel is een
onmetelijke schatkamer”
(Edith Stein)
De Bijbel is eeuwenoude literatuur
en ligt aan de grondslag van
jodendom, christendom en islam.
Er valt oneindig veel in deze
boeken te ontdekken, maar hoe
vind je je weg daarin? De moderne
tentoonstelling van Bijbelhuis
Zevenkerken wil u daarbij helpen.
Met behulp van een audiofoon
wordt u rondgeleid en leert u de
grote invalshoeken van de Bijbel
kennen.

Veel mensen hebben een Bijbel in
huis, weinig mensen kennen de
Bijbel. Het is ook zo’n dik boek.
Weet je dat het eeuwen geduurd
heeft voordat de Bijbel zoals wij
die vandaag kennen van kaft tot
kaft bestond? Ontelbare mensen
hebben het hunne eraan
bijgedragen.
De Bijbel bevat verhalen,
legenden, mythen, gebeden,
poëtische teksten, liefdesteksten,
wijsheidsteksten, gebeden,
klachten, voorschriften, noem maar
op. In de Bijbeltentoonstelling kunt
u deze schatten leren kennen en
ervan proeven. Misschien, smaakt

het naar meer!

Mediazaal
In de mediazaal (boven) kun je
van alles beleven. We kijken er
naar een film en bespreken deze,
of we werken met de pc’s die er
staan, of we gaan creatief aan de
slag, of we lezen samen een tekst.

CONTACT
Bel naar ons voor een afspraak of voor
verdere informatie: 0032 (0)50 30 04 79
Mail naar ons:
info@bijbelhuiszevenkerken.be
Bezoek onze website:
www.bijbelhuiszevenkerken.be

Groepen krijgen
een interactieve
rondleiding.

