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Beste lezers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief nr. 7 van Stichting Katholiek Erfgoed en Adrianus VI. In deze 
nieuwsbrief in het bijzonder aandacht voor de komende Adrianuslezing. Verder is er aandacht voor 
een bezoek aan Keulen in januari, een lezing georganiseerd door CSLK met ondersteuning van SKE 
en meer nieuws over de ontwikkeling van de canon. Wil je je opgeven voor een activiteit of wil je 
ondersteuning bieden? Mail dan naar stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl.  
  

 
Adrianuslezing 29 november 2014: Lijden en Geloof  
 
Na de geslaagde Adrianuslezing 2013 over Ondernemen en Geloof zal 
ook dit jaar weer een Adrianuslezing voor studenten en 
jongwerkenden plaatsvinden. De Adrianuslezing 2014 zal gehouden 
worden op zaterdag 29 november 2014. Het thema van deze 
Adrianuslezing is 'Lijden en geloof': Ieder mens krijgt in zijn leven te 
maken met fysiek en/of psychisch lijden, dat onszelf of mensen in onze 
directe omgeving overkomt. In de maatschappij draait het veelal om 
jeugdigheid en perfectie en lijkt lijden onbespreekbaar. Wanneer men 
met lijden geconfronteerd wordt roept het vragen op; hoe kun je hier 
vanuit gelovig perspectief mee omgaan? En wat kun je doen voor de 
naaste die lijdt? 
De eerste gastspreker, priester Johannes van Voorst tot Voorst zal 
vanuit zijn priesterschap en de theologie een lezing houden over dit thema. De tweede gastspreker 
is anesthesioloog Paul Lieverse,  die zal spreken vanuit zijn werk en zijn betrokkenheid bij Christian 
Medical Fellowship, een vereniging van artsen en geneeskunde studenten die vanuit hun 
christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven. Na de twee lezingen 
volgt een paneldiscussie, waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten tijdens de afsluitende 
borrel en rondleiding door Paushuize door drs. Pim Walenkamp. 
  
Je bent van harte uitgenodigd om je aan te melden voor de Adrianuslezing! Aanmelden kan via 
stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl onder vermelding van je naam en 'Adrianuslezing 2014'.  We 
willen je ook graag vragen om deze lezing aan vrienden en bekenden in je eigen kring bekend te 
maken, zodat velen de gelegenheid krijgen deze middag bij te wonen. Bij deze e-mail is in de 
bijlage de flyer te vinden die je kunt door sturen aan zoveel mogelijk mensen!  
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Bezoek aan Keulen 10 januari - 850 jaar relieken H. Drie Koningen 

 

Naar aanleiding van het 850-jarige jubileum van de overbrenging van 
de relieken van de H. Drie Koningen in 1164 van Milaan naar Keulen, 
zullen we op zaterdag 10 januari een bezoek brengen aan Keulen 
waarbij o.a. een tentoonstelling zal worden bezocht over de Drie 
Koningen in Museum Schnüttgen, dat beroemd is om de verzameling 
middeleeuwse sculpturen. Ook zullen we de Dom bezoeken. Vervoer 
op eigen gelegenheid, gecoördineerd door SKE. Mocht je interesse 
hebben en/of wil je je aanmelden als chauffeur, mail naar 
stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl! 
 

 

Lezing CSLK 7 november – Sociaal opdrachtgeverschap 
 
Op vrijdag 7 november organiseert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een 
studiemiddag rondom het thema 'Sociaal opdrachtgeverschap en sociaal ondernemen'. Er wordt 
ingegaan op de ethische, economische, politieke en juridische aspecten van Social Return. Sprekers 
zijn onder andere: Prof. dr. Elisabetta Manunza, hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Universiteit 
Utrecht, Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar Bedrijfsethiek aan de Nyenrode Business Universiteit 
en Dhr. Carlo Carboni, manager Stedelijk Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam.  
Doelgroep: beleidsmedewerkers en inkopers van overheden, ondernemers, burgers, vakbonden, 
politici, consultants, studenten en alle anderen die zich door de thematiek aangesproken voelen.  
De lezingen worden gepubliceerd in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van 
de Kerk. Wanneer: 7 november 2014. Tijd: 14.00-17.30 uur. Toegang: EUR 25 per persoon 
 
Plaats: De Boskantkapel, Fluwelen Burgwal 45, 2511, CH Den Haag. Aanmelden: zo spoedig 
mogelijk en vóór 4 november a.s. bij: info@cslk.nl of telefonisch op 0252-345 345 (De Tiltenberg). 
Meer informatie bij het CSLK, info@cslk, tel 0252-345345, en op de site van het Centrum 
(www.cslk.nl). 
 

Ontwikkeling Canon van Katholiek Erfgoed 

 
Stichting Katholiek Erfgoed is bezig met het ontwikkelen van een canon van het rijke katholieke 
erfgoed in Nederland. Per bisdom wordt een Top 25 samengesteld van belangrijke kerken, 
personen, plaatsen, gebeurtenissen, heiligen etc. Er komt een landkaart op de website waarop je 
ieder nummer uit deze top-25 kunt aanklikken, met bijbehorende beschrijving. De top 25 voor 
bisdom Utrecht en 's Hertogenbosch is samengesteld, de bijbehorende lemma moeten nog 
beschreven worden. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken en één of meerdere nummers uit 
deze Top 25 te beschrijven, wil je in de redactie en de top 25 van jouw bisdom helpen 
samenstellen, of ken je mensen die graag schrijven, stuur dan een e-mail naar 
stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl! 
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Adrianuslezing 2014 

 

Lijden en geloof 

 

Priester Johannes van Voorst en anesthesioloog Paul Lieverse 
 

over het lijden in het licht van het geloof 
 
 

 

 
 

Zaterdag 29 november 2014 
Paushuize Utrecht 

 
Doelgroep: studenten en jong werkenden 

Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwgracht 49, Utrecht 
Er is plaats voor max. 75 personen 

Meld je aan via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl 
Entree: €15 (studenten €7,50), inclusief borrel 
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Thema 
 
Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met fysiek en/of psychisch lijden, dat onszelf of mensen in onze 
directe omgeving overkomt. In de maatschappij draait het veelal om jeugdigheid en perfectie en lijkt lijden 
onbespreekbaar. Wanneer men met lijden geconfronteerd wordt roept het vragen op; hoe kun je hier vanuit 
gelovig perspectief mee omgaan? En wat kun je doen voor de naaste die lijdt? 
 
Sprekers 
 
De hoofdlezing zal gehouden worden door Johannes van Voorst, priester. Johannes heeft een deel van zijn 
theologie studie in de Verenigde Staten (Steubenville), De Tiltenberg en Oostenrijk gedaan, na een jaar aan 
de TU Delft te hebben gestudeerd. Hij is met 25 jaren de jongste priester van Nederland.  
Paul Lieverse is sinds 1989 als anesthesioloog werkzaam in de Daniel den Hoed Kliniek, die onderdeel is van 
het Erasmus MC. Naast het gebruikelijke werk van een anesthesist heeft hij als aandachtsgebied 
pijnbehandeling en palliatieve zorg voor volwassen patiënten met kanker. Op dit moment is hij naast dit 
medische werk actief binnen het bestuur van de Christian Medical Fellowship Nederland.  
 
Programma 
 
12:45-13:00 Ontvangst Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht 
13:00  Opening namens Stichting Katholiek Erfgoed door Maurice Essers 
13:15- 14:00 'Lijden en geloof' door priester Johannes van Voorst tot Voorst 
14:10- 14.40 'Leven met lijden, streven naar geluk of soms maar beter dood?'    
  Lessen uit de medische praktijk, door Paul Lieverse 
15:00- 16:00 Paneldiscussie 
16:00  Afsluiting en borrel 
16.30- 17:00     Rondleiding door Paushuize met toelichting door Pim Walenkamp 

 

Informatie 
Aanmelden kan via: stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl  (o.v.v. 
naam en "Adrianuslezing 2014")  
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl 
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