Plaats van samenkomen
Het Parochiehuis is te vinden bij de Lambertusbasiliek te Hengelo
(Ov), gelegen aan de Enschedesestraat 1, hoek Wemenstraat. De
ingang van het Parochiehuis bevindt zich aan de Wemenstraat, aan
de zij-achterkant van het kerkgebouw. Dit is ongeveer 600 m. vanaf
het NS station Hengelo.

Uitnodiging
Ariëns Lezing 2015 te Hengelo
Pater Jan van den Eijnden ofm spreekt over
‘Ariëns en de franciscaanse familie’

De zaal is vanaf 14.30 uur open en de toegang is gratis. U bent van
harte welkom.
……………………………………………………………………
Aanmeldstrook Ariëns Lezing 23 april 2015
Ik kom met…..personen
Naam:………………………………………………………………..
Straat en nummer / postbus:…………………………………………
Postcode en plaats:……………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………
Stuur het aanmeldingsformulier s.v.p. in een gefrankeerde envelop
naar:
Ariëns-Comité,
de heer Jan Hinke, secretaris,
Anninksweg 72
7557 AH Hengelo
of bel 074-242 96 86
of mail alle adresgegevens naar: jnhinke@gmail.com
Bezoek onze homepage: www.arienscomite.nl

Donderdagmiddag 23 april 2015
15.00 – 17.00 uur
Parochiehuis Lambertusbasiliek Hengelo
Enschedesestraat 1

Ariëns Lezing 2015

Programma
23 april 2015

In Hengelo, in het parochiehuis van de Lambertusbasiliek, wordt op
donderdagmiddag 23 april de jaarlijkse Ariëns Lezing gehouden.
Dit jaar spreekt pater Jan van den Eijnden, franciscaan, tot voor
kort algemeen overste van de franciscanen. Hij is vanuit zijn
levensverhaal bijzonder geëngageerd bij de bewegingen van de
franciscaanse families. Alphons Ariëns was dat in zijn leven, denken
en doen ook. In deze tijd heeft paus Franciscus aangesloten bij
deze traditie. In zijn lezing ‘Ariëns en de franciscaanse familie’ wil
Jan van den Eijnden vanuit de traditie van de franciscaanse
bewegingen en het denken en doen van Paus Franciscus een
verbinding leggen met het denken en doen van de priester Alphons
Ariëns. De priester Ariëns wist in zijn tijd vanuit de crises, die er
toen ook waren, antwoorden te vinden: concreet, zelf organiserend,
maatschappelijk, emanciperend. In de visie van Ariëns maken
mensen niet alleen deel uit van de samenleving, maar bouwen ze
die zelf op naar franciscaans voorbeeld.
In 2015 bestaat de Lambertuskerk 125 jaar. Jan Hinke, secretaris
van het Ariëns-Comité, staat stil bij dit jubileum en legt de band
tussen Alphons Ariëns en Hengelo.
Op 23 april bent u vanaf 14.30 uur van harte welkom in het
parochiehuis bij de Lambertusbasiliek, Enschedesestraat 1.

Ariëns Lezing 2015

14.30-15.00 uur:

Zaal open, inloop met koffie en thee

15.00-15.15 uur:

Welkom en opening door Hub Crijns,
vice-voorzitter Ariëns-Comité.

15.15-15.30 uur

Jan Hinke, secretaris van het Ariëns-Comité
gaat in op het 125-jarig bestaan van de
Lambertusbasiliek in Hengelo en legt de band
tussen Alphons Ariëns en Hengelo

15.30-16.15 uur:

Pater Jan van den Eijnden ofm zal in zijn
lezing ‘Ariëns en de franciscaanse familie’
vanuit de traditie van de Franciscaanse
bewegingen en het denken en doen van Paus
Franciscus een verbinding leggen met het
denken en doen van de priester Alphons
Ariëns.

16.15-16.30 uur

Pauze met koffie en thee

16.30-17.00 uur

In gesprek met elkaar. Er is nu alle ruimte
voor discussie met de inleiders en met elkaar.

17.00 uur

Afsluiting van de Ariëns Lezing 2015.

17.00-17.30 uur

Napraten met hapje en drankje.
Bezoek ook de stand van het Ariëns-Comité

