
Korte toelichting op het programma

lnleiding door Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de
Radbouduniversiteit te Nijmegen.

De uitdaging van de kloostertraditie volgens Peter Nissen: Kloosters zijn van oudsher
plekken van bezieling. De kerk van de toekomst zal ook steeds meer een netwerk zijn
van plekken van bezieling. ln dat netwerk kunnen kloosterkerken een bevruchtende
rol spelen, als doorgeefluiken van eeuwen van spiritualiteit en als vrijplaatsen voor
eigentijds geloven en vieren.

lnleiding door Jeroen Jeroense, dominee te Elst (Gld.)

De kerk als klooster is volgens Jeroen Jeroense, een centrum waar allerlei activiteiten
op het grensgebied tussen religie en zingeving een plaats kunnen krijgen. Het is een
centrum waar spiritualiteit, cultuur en kunst elkaar ontmoeten. De grondtoon voor
alle verschillende activiteiten wordt gevormd door de getijden, vieringen waarin
iedere dag het aardse leven als een kans wordt begroet. ln het centrum wordt geleefd
en geleerd vanuit de joods-christelijke traditie. Het klooster is op deze manier een
soort bewaarplaats van dat wat in de loop van de eeuwen waardevol is gebleken voor
de spirituele mens.

Rondetafelgesprek

We sluiten het symposium af met een rondetafelgesprek.

Naast de twee inleiders zal ook pater Rein Vaanhold aan het gesprek deelnemen.
Rein Vaanhold is rector van de Kruisherenkapel in Uden en voorzitter van de
gelijknamige stichting. Hij zal vanuit zijn praktijk voorbeelden geven hoe je een
kloosterkerk anno-nu gestalte kunt geven. Tevens zal er gelegenheid zijn voor de
deelnemers van het symposium om vragen te stellen aan de gesprekspartners.

Wij nodigen U van harte uit om dit symposium bij te wonen.
De toegang is gratis.

(er zal wel een collectebus in de kerk staan voor een vrijwillige bijdragel

Bij gelegenheid van het  O-jarig priesterjubileum (1 december 2013)
van pater Joost Koopmans o.s.a., rector van de Augustijnenkerk in
Eindhoven, wordt op zaterdag 30 november a.s. een symposium
georganiseerd met als titel: 'De eigen identiteit van een kloosterkerk'.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 u.

10.00 u.

10.10 u.
10.30 u.
10.50 u.

11.00 u.

11.30 u.
12.00 u.

Ontvangst
Opening en welkom door pater Paul Clement o.s.a., provinciaalvan
de Augustijnen
lnleiding door Peter Nissen: 'De eigen identiteit van een kloosterkerk'
lnleiding door Jeroen Jeroense: 'De plaatselijke gemeente als klooster'
Optreden'Musica Sacra'

Pauze met koffie en thee

Ronde-tafel-gesprek met Peter Nissen, Jeroen Jeroense en Rein Vaanhold
Afsluiting door Peter Nissen

12.15 u. Drankje in de'GroeneZaal'

Het symposium zal worden gehouden in de Augustijnenkerk.
(n.b. alleen binnen de paaltjes kan gratis worden geparkeerd;

daarbuiten dient er betaald te worden.)

Peter Nissen Rein Vaanhold Jeroen Jeroense


