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Op naar de CWN Najaarsconventie 2019!

Thema: met heel je verstand

‘Charismatisch’, dat klinkt als intuïtief, ongrijpbaar, gevoel. Het is maar wat je
erin ziet. Charismatisch lijkt irrationeel. Maar hoe zit het dan met ons
verstand? Spreekt de Geest ook tot de ratio? Hoe verhouden zich geloof en
wetenschap, verwondering en kennis, schepping en natuurwetenschap,
charisma en psyche?
Het thema van de Najaarsconventie: 'Met heel je verstand'.
Na ‘niet zonder ons’ (thema van de voorjaarsconventie) gaat het op de
Najaarsconventie over ons verstand. Over het grote gebod - God liefhebben
boven alles en anderen als jezelf - en over de vraag hoe de Heilige Geest
daarbij ons verstand inschakelt. En dat is niet alleen voer voor studenten,
wetenschappers en intellectuelen. Geest en verstand zijn er voor iedereen.
Ook kijken we kritisch naar de wetenschap en de samenleving die zich op de
wetenschap beroept. Is er nog ruimte om geloof te erkennen als bron van
inspiratie voor je denken en je handelen?
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ALVAST INSCHRIJVEN? HET KAN HIER!

En verder: workshops, vieringen, ontmoetingen, pastoraat, muziek
en natuurlijk het eigen kinder-, jongeren- en Dashprogramma.
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