Geloven in verandering – religieus leven
Zaterdag 30 november 2019
St. Janskerk | Vrijthof | Maastricht

Nieuwsflits weekeinde 29 november – 1 december, Maastricht
In deze eerste ‘nieuwsflits’ willen wij U wat aanvullende informatie over de bijeenkomsten in het
weekeinde van 29 november tot en met 1 december toesturen:
 Het programma voor de stadswandeling door Christelijk Maastricht op zondag 1 december is
bekend:
– 10.00 uur: Hoogmis Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” Basiliek, Maastricht
– 11.30 uur: koffie/thee met Limburgse Vlaai in Brasserie Bonnehomme *
– 12.00 uur: wandeling door Christelijk Maastricht onder begeleiding van een VVV-gids, bezoek
aan de Sint Servaas basiliek en de schatkamer
– 14.00 uur: einde wandeling
* Deelname aan de wandeling is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
 Op vrijdag 29 november vindt in het Klooster onder de Bogen in Maastricht de Engelstalige
academische zitting plaats. Het programma van die dag vindt U onder https://www.knr.nl/meeting.
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die het Engelstalige programma kan volgen en
deelname is dus niet voorbehouden aan academici.
 Zuster Catherine Droste OP, hoogleraar aan de Angelicum universiteit in Rome, is één van de
sprekers op de academische zitting en zij verzorgt een key lecture over profetisch aanwezig zijn in
de wereld vandaag. Hoe kan het geloof van een mens anderen aansporen? Hoe kan een daad van
een mens ons geloof doen wankelen? Gezocht wordt naar een ‘reframing’ van het religieuze leven
vandaag en zuster Catherine graaft tot de fundamenten van wat religieus leven kan zijn. Ook de
andere sprekers verbinden actuele thema’s met het religieuze leven, en hoe dit tot inspiratie kan
worden voor velen.
 Achtergrondinformatie over de sprekers op de manifestatie “Geloven in verandering-religieus
leven” is beschikbaar via de website. De sprekers op die dag zijn allemaal uitgenodigd om in een
korte tijd een aantal statements te geven over het thema waarvoor zij zijn uitgenodigd. Er is dus
geen tijd om zichzelf of de organisatie die zij vertegenwoordigen voor te stellen. Met de sprekers is
afgesproken dat al die informatie van tevoren op de website gepubliceerd wordt. U kunt deze hier
vinden.
 In het laatste programmaonderdeel van de bijeenkomst op zaterdag 30. 11 staat een
rondetafelgesprek gepland. Tot onze vreugde is de gouverneur van de provincie Limburg, de heer
Theo Bovens, bereid om aan dit rondetafelgesprek deel te nemen.
 Tijdens de bijeenkomst “Geloven in verandering – religieus leven” op 30 november vindt een
agora plaats. Een agora is een (markt)plaats waar ongedwongen ontmoeting en uitwisseling van
gedachten kan plaats vinden. Op deze agora zal bij het begin van de dag, in de lunchpauze en aan
het einde van de bijeenkomst een 17tal organisaties aanwezig zijn, verdeeld over het kerkgebouw;
in het programmaboekje van de dag zal aangegeven staan waar iedereen zich bevindt.
De volgende organisaties zullen aanwezig zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avant Spirit, Frank van der Linden
Stadsklooster Mariken Nijmegen, Ekkehard Muth
Jonge Kerk Roermond, Wim Janssen
Protestantse Kerk Amsterdam, Rosaliene Israël
Bevlogen wonen, Nelleke Drop
Emmaus Nederland, Jeroen Geurts
Klooster Ephrem - Glane, bisschop Polycarpus Augin Aydin
Abdij Marienkroon/Focolare - Nieuwkuik, Enno Dijkema
Stadsklooster San Damiano - den Bosch, Michel Versteegh, Br. Jan Termaat, Zr. Beatrijs
Corveleyn
10. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven - Sint Agatha, Marga Arendsen, Carli van den Berg
11. Konferentie Nederlandse Religieuzen
12. Klooster Chorin - Chorin, Sven Ahlhelm
13. Zentrum Ignatianischer Pädagogik - Ludwigshafen, Ulrike Gentner
14.
15.
16.
17.
18.

Clemenspoort - Gent, Walter van Wouwe
Yot - Brugge, Sofie Verscheure
De Brug - Lier, Geert Hendrix
Hof Zevenbergen - Ranst, Leen Bollen
Tau, Barbara Mertens

Tevens zal Boekhandel Klooster Wittem aanwezig zijn met een uitgebreide selectie van relevante
literatuur. Cultuurtheoloog en blogger Frank Bosman zal aanwezig zijn bij de tafels van boekhandel
Wittem.
Benut U deze kans om met de diverse organisaties nader kennis te maken!
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