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Het oecumenisch opgezette project Monastic Pastoral Care onderzoekt
ontwikkelingen rond toekomstgericht religieus gemeenschapsleven
in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.
Zaterdag 30 november 2019 wordt in de St. Janskerk aan het Vrijthof
in Maastricht een waaier aan resultaten uit het project
gepresenteerd en zal een groot aantal sprekers uit de drie
projectlanden aan het woord komen. In een simultaanvertaling
Nederlands-Duits wordt voorzien.

Naast de presentatie van resultaten van het project, staat de
mogelijkheid van ontmoeting en uitwisseling centraal.
Het programma telt veel korte presentaties om een zo groot mogelijk
aantal organisaties te kunnen voorstellen en veel verschillende
sprekers aan het woord te laten.
Tijdens de dag is er een “agora”, waar vertegenwoordigers van een
25-tal organisaties als aanspreekpartner aanwezig zullen zijn.
Daarnaast zal Kloosterboekwinkel Wittem met een uitgebreide
boekenstand present zijn.

zaterdag 30 november 2019
Sint Janskerk
Vrijthof | Maastricht

Programma

Het programma van de dag is als volgt:
10.00:
10.30:
10.35:
10.40:
11.00:

12.00:

13.00:
13.10:

Kerk open, agora, koffie/thee

14.15:

Abdij Marienstern, Panschwitz-Kukau,
zuster Gabriela Hesse: Het koorgebed blijft centraal

Opening
door Manuela Kalsky, moderator

Hof Zevenbergen, Ranst,
Leen Bollen: Het werk van gastvrijheid voortzetten

Welkom
Ds. Piet van Reenen, predikant van de Janskerk in Maastricht.

Hoe de ziel van het project zichtbaar werd
Paul Wennekes, coördinator van het project

Religieuze gemeenschapsvorming nu
Lea Verstricht, bisdom Antwerpen
Michel Versteegh, Stadsklooster San Damiano, den Bosch
Walter van Wouwe, Clemenspoort, Gent
Uitwisseling met de aanwezigen

Identiteit, spiritualiteit:
vaag containerbegrip of diepste kern?
Sofie Verscheure, YOT, Brugge
Sven Ahlhelm, Kloster Chorin, Land Brandenburg
Ds. Rosaliene Israël, Protestantse Kerk Amsterdam
Uitwisseling met de aanwezigen

Gebedsdienst
Lunch, agora

Geleefde verandering in vier organisaties
Avant Spirit, Velp/Grave, Mark van der Linden:
Idealen en bedrijfsmatige vereisten

15.15:
15.45:

16.45:
17.00:

Zentrum für Ignatianische Pädagogik, Ludwigshafen,
Ulrike Gentner: Ordes spiritualiteit in seculiere instellingen
Samenzang
olv. Geert Hendrix, Gemeenschap De Brug, Lier

Rond de tafel: wat betekent dit concreet voor mij?
Aartsbisschop Mgr. Polycarpus Augin Aydin,
Syrisch-Orthodox klooster Sint Ephrem, Glane
Jeroen Geurts, Emmaus Nederland
Barbara Mertens, Franciscaans centrum Tau, Antwerpen
Dr. Erika Schweizer, Kloster Stift zum Heiligengrabe

Impressies van de dag
zuster Nicole Grochowina, Evangelisch-Lutherse
Communität Christusbruderschaft, Selbitz
Sluiting door moderator.

Agora, informeel samenzijn, drankje

Ter informatie
• Uitgebreidere informatie over de sprekers en de organisaties
die zij vertegenwoordigen, is te vinden op de website van de KNR:
www.knr.nl/congres
• In de komende maanden zal er op de website van de KNR
regelmatig verdere informatie over de resultaten van het project
gepubliceerd worden.

• De organisatie van een internationale bijeenkomst als deze,
inclusief de simultaanvertaling, brengt hoge kosten met zich mee;
om die reden vragen wij van de deelnemers een bijdrage van € 10
per persoon als tegemoetkoming voor de lunch en de verdere
consumpties gedurende de dag.
• Een behoorlijk aantal deelnemers zal een flinke afstand moeten
reizen; om de mogelijkheden van ontmoeting en uitwisseling
uit te breiden, is besloten om ook op vrijdag en zondag voor
geïnteresseerden een activiteit aan te bieden:

• Op vrijdag 29 november vindt, eveneens in Maastricht,
een Engelstalige academische zitting plaats rond spirituele en
pastorale behoeften in veranderende tijden.

• Op vrijdagmiddag 29 november zal er onder begeleiding van
pater Henk Erinkveld cssr een wandeltocht gehouden worden
in de omgeving van Wittem (zie aparte info).

• Voor informatie over de bereikbaarheid van de Janskerk
wordt verwezen naar de website van de KNR: www.knr.nl/
congres. Deelnemers die willen overnachten in Maastricht
of omgeving kunnen daar ook informatie vinden over
overnachtingsmogelijkheden in hotels of in een klooster in
de buurt van Maastricht.
• Aanmelden voor deze dag kan door middel van het
aanmeldingsformulier op de website van de KNR:
www.knr.nl/congres

Van harte welkom!

v o r m gev in g: ww w . t oo n va n w am be ke . be

• Voor deelnemers aan de wandeltocht en voor alle deelnemers
die op vrijdag al aanreizen, is er de mogelijkheid om op
vrijdagavond 29 november deel te nemen aan een gezamenlijke
avondmaaltijd in klooster Wittem.
Tijdens deze maaltijd zal er ook informatie gegeven worden
over de transitie en herbestemming van klooster Wittem.

• Op zondagochtend 1 december wordt een kerkelijk-historische
wandeling door Maastricht onder leiding van stadsgidsen
aangeboden. Meer informatie over deze activiteiten is op te
vragen via het aanmeldingsformulier.

