“Ring the bells that still can ring,
forget your perfect offering.
There is a crack in everything,
that’s how the light gets in.”
Leonard Cohen

Scheurtjes laten licht door
praat mee over de gezinssynode 2015
Datum:
Locatie:
Tijd:
Kosten deelname:
Met:

Organisatie:

22 april 2015
zalencentrum ‘In de Driehoek’, Willemsplantsoen 1c te Utrecht
13.00 u. – 16.45 u.
€ 10,- (kosten mogen echter geen belemmering zijn)
– Manuela Kalsky (dagvoorzitster)
– Ervaringsverhalen
– Mogelijkheid om mee te praten tijdens plenaire gesprekken
– Input van diverse theologische experts
Unie NKV en KNR

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via cmbr@knr.nl of telefonisch 073 6921321

Routebeschrijving naar zalencentrum ‘In de Driehoek’
We raden mensen af met de auto te komen. Het zalencentrum ‘In de Driehoek’ ligt
vlak bij het centraal station van Utrecht. Parkeergelegenheid is beperkt en duur.
Looproute vanaf station (looptijd 7 min.): Verlaat de stationshal in richting Centrum.
Wanneer u voorbij de bouwwerkzaamheden bent, slaat u rechtsaf bij de ABN-Amro.
Neem de roltrap bij de uitgang ‘Moreelsepark’. Ga links af en steek de verkeersweg
over. Aan de overkant rechtsaf slaan en de weg 300 meter volgen.
Aan uw linkerhand ziet u een kerk met twee identieke torens. Vlak voor de kerk
is de ingang van ‘In de Driehoek’, congres- en vergadercentrum.

Uitnodiging
Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over
het gezin. Deze heeft als thema: ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de
moderne wereld’.
De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Konferentie Nederlandse
Religieuzen nodigen betrokken katholieken uit om mee te praten over kwesties waar ze
in hun relationele leven mee te maken hebben en over de rol die het geloof en de kerk
daarbij heeft.
De Unie NKV en de KNR zullen naar aanleiding van het symposium aanbevelingen
formuleren die zullen worden gedeeld met de organisatoren van de bisschoppensynode.
Programma
13.00 u Inloop met koffie en thee
13.30 u

Welkom door Manuela Kalsky (directeur van het Dominicaans
Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en van project W!J)

13.40 u

Thema echtscheiding:
– ervaringsverhaal
– reflectie door prof. dr. Annemie Dillen (docente pastoraaltheologie en
empirische theologie aan de theologische faculteit Leuven)

14.10 u

Thema homoseksualiteit:
– ervaringsverhaal
– reflectie door dr. Jan Jans (hoofddocent aan de Tilburg School of
Humanities)

14.40 u

Zaalgesprek

15.00 u

Pauze

15.30 u

Thema migratie:
– ervaringsverhaal
– reflectie door dr. Jorge Castillo Guerra (docent Radboud
Universiteit Nijmegen en senior onderzoeker Nijmegen Institute
for Mission Studies)

16.00 u

Plenair gesprek

16.30 u

Conclusies

16.45 u

Afsluiting

Graag tot ziens
op woensdag 22 april

