Nieuwsbrief TBI donderdag 2 mei 2019
In deze nieuwsbrief willen wij nog één keer uw aandacht vragen voor de
26e Titus Brandsma Lezing:
Gert-Jan Segers spreekt tijdens Titus Brandsma Lezing 2019
Tweede Kamerlid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie Gert-Jan Segers spreekt op vrijdag 24 mei
tijdens de Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk in Nijmegen. Hij zal spreken over samenleven.
Sámenleven
‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot alle andere mensen’
sprak Titus Brandsma in 1932. Door zijn sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en
zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde, gaf hij als gelovige betekenis aan
sámenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en polarisatie.
Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land waarin de kloven tussen mensen soms
onoverbrugbaar lijken? Wat vraagt dat van politiek en samenleving? En welke rol kunnen, mogen en
moeten christenen hierbij spelen? Over deze vragen spreekt Gert-Jan Segers tijdens de Titus
Brandsma Lezing 2019.
Na zijn lezing zal Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist, kort met Gert-Jan in
gesprek gaan. Berry van Berkum verzorgt het orgelspel deze middag.
Meldt u zich vandaag nog aan!
Agenda Titus Brandsma Instituut:
Start 8 mei
Titus Brandsma Memorial

Maandag 13 mei, 17.00 uur
Campusboekhandel Roelants
Maandag 1 t/m donderdag 4 juli
SP1 (Spinozagebouw) Radboud Universiteit
Nijmegen
Vanaf 4 september
Donderdag 28 en vrijdag 29 november

Zesdelige collegereeks Omvorming
De dynamische relatie tussen God en mens wordt
vaak beschreven in termen van vorming of
omvorming. In deze collegereeks staan we vanuit
het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij
omvormingsprocessen.
Informatie + aanmelden Omvorming
Boekpresentatie ‘De lichamen en hun lusten’
van Herman Westerink
Lees meer + aanmelden
Studieweek Mystiek over Geestelijk Hooglied
van Jan van het Kruis. Loet Swart (TBI). Flyer en
Aanmelden Studieweek Mystiek
Start nieuwe collegereeksen
Let op de website voor meer informatie
Conferentie over mystiek en/als liefdestheorie
Call for papers before 1 Juni 2019

Nieuws:

•

Call for papers (before 1 June 2019) voor conferentie over mystiek en / als liefdestheorie

•

SKGV accrediteert Studieweek Mystiek en collegereeksen TBI

•

Terugblik Titus Brandsma Instituut op het afgelopen jaar 2018

•

Lezing 4 mei Thomas Quartier over leven met de dood

•

Boekpresentatie 13 mei ‘De lichamen en hun lusten’ van Herman Westerink

•

Musical Titus. Leven tussen stilte en stress

•

Herdenkingsplant voor Titus Brandsma in Hof van Lof

•

Verslag studiedagen TBI tijdens uitwisseling zusters Franciscanessen in Veghel

•

ISVW organiseert in Leusden 18 en 19 mei: weekeinde Mystiek voor nu

•

Ad de Keyzer over zijn passie voor de Passion

•

Diploma-uitreiking opleiding Geestelijke Begeleiding

•

Titus Brandsma en de kruisweg van Dokkum

•

Wat lijden in de kunst ons over God en onszelf kan leren: recensie boek ‘Pijnlijk mooi’

•

TBI-directeur Marc De Kesel schreef het boek ‘Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en
Lacan ertoe doen’

•

Klik hier voor een overzicht van álle nieuwsberichten

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Titus Brandsma Instituut? Meldt u zich dan
hieronder aan voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, maar op onze website
staat altijd de meest actuele informatie op onze Nieuwspagina.
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