Bezinningsbijeenkomst over Henri Nouwen op 16 mei a.s.
Lezing door Maria ter Steeg-van Wayenburg
Op donderdagmiddag 16 mei 2019 zal Maria ter Steeg- van Wayenburg een lezing
verzorgen over Henri Nouwen. Het onderwerp van haar lezing luidt: Binnen geroepen een portret van Henri Nouwen. Iedereen is van harte welkom!
Henri Nouwen (1932-1996) was katholiek priester en professor aan verschillende theologische
instituten en universiteiten in de Verenigde Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging hij wonen in de
l'Arche-gemeenschap 'Daybreak' in Toronto (Canada), samen met mensen met een geestelijke
beperking en hun assistenten.
Na de lezing van Maria ter Steeg- van Wayenburg is
er ruimte voor vragen en uitwisseling over teksten
van Henri Nouwen in kleine groepjes. De middag
duurt van 14 uur (om 13.30 uur inloop met koffie
en thee) tot 16.15 uur en wordt gehouden in de
tuinzaal van klooster Brakkenstein, Nijmegen.
Aanmelding graag vóór 13 mei 2019 via:
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Gevraagde bijdrage: € 5 (betaling ter plaatse).
Voor meer informatie: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/event/lezing-over-henri-nouwen/

Bezinningsdag over de Eucharistie op zaterdag 28 september 2019 met
Samuel Goyvaerts, docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology.
Verhef je hart, niet je telefoon! Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het Sint-Pietersplein
tijdens één van zijn toespraken over de Mis. Deze toespraken werden vertaald naar het Nederlands,
bestudeerd en van commentaar voorzien door Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt
van deze bezinningsdag. Van 9.30 uur tot 13.30 uur te Nijmegen.
Voor meer informatie: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/event/bezinningsdag-eucharistie/

Lezing over De kwetsbaarheid van de mens op donderdagmiddag 10 oktober
2019 met Anne Westerduin
Anne Westerduin is theologe en schrijfster. Ze is momenteel werkzaam bij Sprank, een christelijke
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap.
De middag duurt van 14 uur (om 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16 uur te Nijmegen. Meer
informatie volgt.

