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A a n m e l d e n

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten 
via info@andersindekerk.nl. 
De entree bedraagt 10 euro en is inclusief 
consumpties.

Wanneer wij over uw e-mailadres beschikken, 
ontvangt u voor iedere lezing automatisch een 
uitnodiging.

De lezingen beginnen steeds om 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en 
ontvangen wij u graag met een kopje koffie 
of thee. Na afloop van de lezing volgt een 
discussie en hierna kunt u onder het genot 
van een glaasje wijn of fris nog informeel 
met de spreker en de andere aanwezigen in 
gesprek gaan. Rond 22.00 uur sluiten wij de 
avond af. 

www.andersindekerk.nl
info@andersindekerk.nl

A d r e s

Kerk St. Antonius Abt
Gravin Helenastraat 1
Bokhoven

Ander s  i n  d e  k e rk

B o k h o v e n

Pro  Deo :
bestaat God nog wel voor ons?



Onder het motto ‘Anders in de kerk’ organiseert 
de stichting Semper Vigilans vier bijzondere 
bijeenkomsten in het mooie, historische kerkje 
van Bokhoven. De bijeenkomsten worden 
opgeluisterd met een muzikaal intermezzo. 
Wij nodigen u van harte uit om de vier 
bijeenkomsten van dit jaar bij te wonen. Het 
thema van dit jaar is:

Pro Deo: bestaat God nog wel voor ons?
Het thema “Pro Deo” slaat zowel op “werk 
voor God”, als op profaan vrijwilligerswerk 
zonder vergoeding. Het weerspiegelt ook de 
verschuiving in de tijd van concentratie op het 
hogere, het transcendente, naar het profane, 
waarin ook iets kan meeklinken van: wanneer 
iets gratis aangeboden wordt, dan zal het wel 
niet veel bijzonders zijn. De verschillende 
invalshoeken, die in de inleidingen aan de 
orde komen, overlappen elkaar gedeeltelijk. 

Jaarprogramma 2018

VRIJDAG 16 MAART 2018

‘God voor ons allen?’

Inleider:  dr. Frank Bosman, 
Cultuurtheoloog verbonden aan de 
Faculteit katholieke Theologie van de 
Universiteit van Tilburg

Ontwikkeling van een almachtige, strenge God, 
een geloof van ge- en verboden en een min of 
meer eendimensionale overbrenging van het geloof 
in missiegebieden over de hele wereld (verticale 
godsbeleving) tot een bewustwording dat we God 
ontmoeten in onze medemens. Deze ontwikkeling 
hangt ook samen met de opkomst van de ontwikkelde, 
maar ook kritische gelovige, die zichzelf verdiept in 
de bronnen.  

VRIJDAG 25 MEI 2018

‘Ieder voor zich?’

Inleider: Frank van Beers, 
bestuursvoorzitter Cello Zorg en 
voormalig openbaar bestuurder

Enerzijds zien we de ontwikkeling van 
gemeenschapszin en een al dan niet door het 
geloof geïnspireerde hulp aan medemens/-gelovige 
zoals(diaconie en Vincentius naar een op zichzelf 
gericht individualisme. Anderzijds doet zich de 
ontwikkeling voor van een overheid als hoeder van 
de hulpbehoevende en zorgverlener naar wat met 
een eufemisme de participatiemaatschappij wordt 
genoemd: het schuiven van taken door de rijksoverheid 
naar gemeenten, wat veelal neerkomt op meer 
bureaucratisering, het stellen van onmogelijke eisen 
en afschuiven zonder voldoende financiële middelen, 
waardoor taken noodgedwongen doorgeschoven 
worden naar vrijwilligers, die moeilijker te vinden 
zijn waar ouders beiden werken en de verhoging 
pensioenleeftijd een terugloop van vrijwilligers in het 
verenigingsleven tot gevolg heeft.

Xaveer van der Spank 
o.praem Voorzitter Anders 
in de kerk

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 
2018 

‘Ben ik mijn broeders hoeder’
Inleider: Thea van Blitterswijk, 
Directeur van Het Ronde 
Tafelhuis Interreligieus centrum. 
Pastor Norbertijnenparochie 
Heikant-Quirijnstok.  

Veranderingen in de maatschappij door 
stijgende welvaart en hogere individuele 
ontwikkeling. Waardoor laat de niet-gelovige/
humanist zich inspireren? Waarin zit de 
meerwaarde van het geloof? Naar wat voor 
maatschappij zijn wij onderweg? Wat zijn de 
gevolgen van het verlies aan sociale cohesie 
en gemeenschapszin? Is de onderlinge 
verbondenheid van mensen nog wel doel in 
plaats van middel? Welke houding past de 
gelovige in het vluchtelingenvraagstuk? Is 
solidariteit begrensd?

VRIJDAG 19 OKTOBER2018

‘Van roeping naar roepende in 
de woestijn’

Inleider: Patrick Kuis, 
Woorddienstbegeleider/
voormalig priester

De ontwikkeling van een overvloed aan 
religieuze roepingen en Nederlandse 
missionarissen naar niet-christelijke landen, 
naar het huidige grote priestertekort in 
eigen omgeving en hoe daarmee om te 
gaan. Invloed op het kerk zijn. Het gewijde 
ambt in de toekomst. Wat als de kerk blijft 
vasthouden aan de exclusieve bediening van 
de sacramenten door mannelijke celibataire 
priesters? Wie roept wie?

Onder het motto ‘Anders in de kerk’ organiseert 
de stichting Semper Vigilans vier bijzondere 
bijeenkomsten in het mooie, historische kerkje 
van Bokhoven. De bijeenkomsten worden 
opgeluisterd met een muzikaal intermezzo. 
Wij nodigen u van harte uit om de vier bijeen-
komsten van dit jaar bij te wonen. Het thema 
van dit jaar is:           

Democratie op drift!?
De democratie heeft het moeilijk. Het feit dat 
een partij de ene keer 40 zetels kan halen, 
de volgende keer 10, en de keer daarna 
misschien weer 40, duidt op een instabiele 
situatie. Dat zoveel kiezers ‘zwevende kiezers’ 
zijn, is niet goed voor het functioneren van 
het democratisch systeem. Neem daarbij de 
kloof tussen burger en politiek, het feit dat 
steeds minder mensen bereid zijn de gang 
naar de stembus te maken, de opkomst van 
het populisme, de uitholling van het ambt van 
politicus en de door de versnippering van partijen 
toenemende problemen om meerderheden te 
vormen.  Heeft daarnaast voor de groep die 
wél gaat stemmen, de politieke keuze iets 
te maken met moraal? Zo ja of zo nee, met 
welke waarden en welke normen als gevolg?

Jaarprogamma 2017 A C T I V I T E I T E N  E N  D A T A

VRIJDAG 10 MAART  2017

‘Hoe staat de democratie 
ervoor?’
Inleider: drs. Tony van der 
Meulen, oud-hoofdredacteur 
o.a. van het Brabants Dagblad, 
columnist en auteur. 

Aan de vooravond van de Tweede Kamer-
verkiezingen maken wij de balans op van de 
werking van de democratie in Nederland. Wat 
zijn de gevolgen van de steeds wijdere kloof in 
de samenleving, het opkomende nationalisme 
en het populisme? Zijn referenda en steeds 
meer politieke partijen een oplossing of juist 
niet? En welke rol spelen de media bij dit alles? 
Beschouwen zij zichzelf als een doorgeefluik, of 
hebben zij een grotere verantwoordelijkheid?

VRIJDAG 12 MEI 2017

‘Ontstaan en ontwikkeling van 
de  Democratie als staatsvorm’
Inleider: Prof. dr. Pieter Tops, 
hoogleraar bestuurskunde 
Universiteit van Tilburg

Democratie is ontstaan in het oude Griekenland. 
Hoe heeft het systeem zich zo breed kunnen 
verspreiden? Welke voorwaarden moeten 
daarvoor vervuld zijn? De tirannie van 
de (numerieke) meerderheid. Rol van de 
minderheid. Invloed van de publieke opinie. 
Waarom werkte de parlementaire democratie 
tot de jaren 50 van de 20e eeuw nog redelijk 
goed? Welke ontwikkelingen hebben de 
werking van de democratie daarna beïnvloed? 

Xaveer van de Spank 
o.praem Voorzitter Anders 
in de kerk

VRIJDAG 22 SEPTEMBER  
2017 

‘Democratie en 
Christendom’
Inleider: Mgr. dr. de Korte, 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 

Waarom is de christelijkekerk -  zelfallesbehalve 
democratisch georganiseerd - zo belangrijk 
geweest voor de werking van de democratie? 
Dreigen er gevaren voor het Christelijk gehalte 
van de samenleving? En wat betekent dat 
voor de democratie? Scheiding kerk en staat, 
een blessing in disguise? Gevolgen van de 
ontkerkelijking en gelijktijdige opkomst van 
het individualisme. Dreigen de christelijke 
beginselen  teloor te gaan?  Gaan democratie 
en theocratie samen? Wat te denken van de 
ontwikkelingen in o.a. islamitische landen? 
Democratie en mensenrechten.

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017

‘Perspectieven voor de 
democratie’
Inleider:  Prof. dr. Ernst Hirsch 
Ballin, universiteitshoogleraar 
aan Tilburg University en hoog-
leraar rechten van de mens aan 
de Universiteit van Amsterdam

Het zijn onzekere tijden 
voor de staatsvorm van de democratie. Wei-
nigen zullen beweren dat deze geheel be-
vredigend functioneert. De besluitvaardig-
heid staat onder druk en het vertrouwen 
neemt af. Welke ontwikkelingen hebben 
de werking van het systeem ondergraven? 
Hoe verhoudt de representatieve democra-
tie zich tot besluitvorming per referendum, 
de rechtsstaat, internationalisering?  Wat 
zijn mogelijke perspectieven? De spreker 
schetst perspectieven voor de democratie, 
aanknopend bij de noties van verantwoorde-
lijkheid, solidariteit en bestuurlijke kwaliteit.

Act i v i t e i t en  en  Data




