Nieuwsbrief Titus Brandsma Instituut
17 januari 2019
Het nieuwe jaar is alweer even van start. Een liefdevol en gezegend 2019 toegewenst, in
gezondheid en nabijheid.
In deze nieuwsbrief leest u over:
•
•
•
•
•
•

Publicaties medewerkers TBI in Vox, Radboud Recharge en Radboud Magazine
Radio-interview met Ad de Keyzer op radio 5 over het Weihnachtsoratorium
Overzichtsartikel Moderne Devotie in Reformatorisch Dagblad
Summerschool Reading Mystical Texts 12 – 16 augustus
Leeskring Simone Weil groot succes
Grote opkomst TBI Lecture ‘Een anatomie van de liefde’ door Marc De Kesel

Op de agenda:
•
•
•
•
•
•

TBI Lectures 22 januari (Origin’s Metaphysics and Mysticism of Motion) en
12 februari (Hadewijch en de liefde)
Nog kaartjes beschikbaar Nacht van de Mystiek 25 januari; bestel nu
Start collegereeks ‘De gemeenschap als gids’ op 30 januari
Afsluiting jubileumjaar op vrijdag 22 februari
Nu: Vroegboekkorting symposium Mystiek en Maatschappij 23 maart in Utrecht
Studieweek Mystiek 1 t/m 4 juli over het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis
Publicaties medewerkers TBI in Vox, Radboud Recharge en
Radboud Magazine
Anne-Marie Bos vertelde in de Vox, het onafhankelijke universiteitsblad,
over de mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma, Marc De Kesel
liet zich in dezelfde Vox uit over de katholieke identiteit van de Radboud
Universiteit en Charles Caspers vertelde over de kerstgedachte. Een
uitgebreid artikel ook in de Vox over Thomas Quartier en rituelen.

Lees de artikelen met TBI collega’s
In het kader van de Maand van de Spiritualiteit leest u op Radboud Recharge een interview
met Ad de Keyzer over zijn favoriet tekst, de partituur van de Matthäus Passion van Bach
‘Lijden en liefde komen samen in Bach’. Ook leest u hier een fraai interview met Marc De
Kesel met als titel ‘De kern van de liefde is ons onvervuld verlangen’.
Radio-interview Ad de Keyzer over Weihnachtsoratorium
Ad de Keyzer gaf 16 december een interview op radio 5 over het Weihnachtsoratorium. Ad
de Keyzer is een gepassioneerd Bach-kenner en met deze passie vertelt hij op radio 5 hoe
het Weihnachtsoratorium is ontstaan en over de spiritualiteit ervan.

Overzichtsartikel Moderne Devotie in Reformatorisch Dagblad
Op 14 december stond in het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid artikel over de
Moderne Devotie. Naar aanleiding van het boek ‘De Moderne Devotie, Spiritualiteit en
cultuur vanaf de late Middeleeuwen’, waarvan TBI collega Rijcklof Hofman medeauteur is,
leest u hier een prachtig overzichtsartikel over de moderne devotie.
Leeskring Simone Weil een succes
De leeskring Mystieke Teksten over Simone Weil, die start op 6 februari, is vol. We
overwegen om de leeskring op een later tijdstip nogmaals te herhalen.
Grote opkomst TBI Lecture ‘Een anatomie van de liefde’ door Marc De Kesel
Ruimt twintig geïnteresseerden verzamelden 15 januari in een collegezaaltje in de
Erasmustoren. Marc De Kesel ons mee in de wereld van de liefde.
Op de agenda:
Dinsdag 22 januari Christian Hengstermann (Universität Münster)
Hij bespreekt The Shadow of the Logos; Origen’s Metaphysics and Mysticism of Motion (in
English). Origin was one of the most influential figures in early Christian theology,
apologetics, and asceticism. He was a prolific writer who wrote roughly 2,000 treatises in
multiple branches of theology, including textual criticism, biblical exegesis and biblical
hermeneutics, homiletics, and spirituality.

Dinsdag 12 februari Veerle Fraeters (Antwerpen)
In deze TBI Lecture over Hadewijch en de liefde beziet Hadewijch in de
historische context van de zogenaamde ‘religieuze vrouwenbeweging
van de dertiende eeuw’. Daarna maakt u aan de hand van
tekstfragmenten kennis met Hadwijch’s visie op de mystieke liefde.
Lees over de TBI Lecture van Veerle Fraeters en meldt u aan
Start collegereeks ‘De gemeenschap als gids’ op 30 januari
30 januari start de nieuwe collegereeks ‘De gemeenschap als gids’.
Er is nog ruimte voor een paar deelnemers.

Afsluiting jubileumjaar 22 februari
Op vrijdag 22 februari kijken we terug op een mooi jubileumjaar. En ook kijken we vooruit,
naar de toekomst van ons instituut. U bent van harte uitgenodigd. Locatie: Kapel van het
Berchmanianum, het nieuwe academiegebouw. Aanmelding afsluiting jubileumjaar TBI.

De Nacht van de Mystiek – nog kaarten beschikbaar
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de Nacht van de Mystiek over Liefde & Mystiek. Het
belooft een prachtige avond te worden met onder andere Ria van den Brandt, Etty Hillesumkenner bij uitstek, muziek van Trio Arpeggio Vento en Robert-Jan Stips. Of geniet van poëzie
en theater met Peter Vermaat. Bestel nu kaarten voor de Nacht van de Mystiek

Symposium Mystiek en Maatschappij
Op zaterdag 23 maart 2019 is er in Utrecht een symposium over Mystiek en Maatschappij.
Een dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting. Meldt u zich vóór 26 januari aan, dan krijgt
u vroegboekkorting.
Studieweek Mystiek 1 t/m 4 juli
De Studieweek Mystiek van 1 t/m 4 juli staat in het teken van het Geestelijk Hooglied van Jan
van het Kruis. Zet de Studieweek Mystiek alvast in uw agenda.

