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Dit boek is gegroeid uit het tienjarig 
bestaan van de christelijk geïnspireerde 
denktank LOGIA die christenen wil stimuleren 
om hun licht te laten schijnen over 
actuele problemen in het publieke debat. 
Het Vlaamse media- landschap is immers 
weinig gediversifieerd. De media gaan snel 
mee met wat de doorsnee Vlaming denkt 
en ze stimuleren die gedachten ook. 
Is die evolutie wel zo positief als men laat uitschijnen?
De nadruk ligt immers steeds meer op individualisme, prestatie-
drang en materiële status. Vanuit hun spiritualiteit leggen christe-
nen andere klemtonen, zoals algemeen welzijn, verantwoordelijk-
heidszin tegenover mens, samenleving en klimaat, het belang van 
de ander, en vergevingsgezindheid. Hun insteek biedt een alter-
natief om een duurzame toekomst op te bouwen voor iedereen. 
Vandaar de titel Tegen de stroom.
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De auteurs hopen dat hun boek andere christenen aanspoort om met 
hun visie, bezield door het evangelie, naar buiten te komen. Als christe-
nen moeten we overtuigd zijn van de dingen die wij te bieden hebben, 
zonder een arrogante, maar ook zonder een defensieve houding aan te 
nemen.

LOGIA verzamelt mensen van alle leeftijden die van hun christelijke in-
spiratie blijven getuigen, niet alleen thuis maar ook in het kader van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit boek komen deze mensen 
aan het woord.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 10 juli. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 17 juli kan u het inkijkexemplaar
ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie
met een zinvolle beleving, een vakantie met een +.
Van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website dekenaatgenk.be.
MAANDAG  bezinnend wandelen
DINSDAG  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen)
WOENSDAG  een open kerk bezoeken
DONDERDAG  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)
VRIJDAG  opruimen in je huis en in je hoofd
ZATERDAG  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt
  en de week nadien uit te lenen)
ZONDAG  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken,
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen,
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).


