Locatie
Franciscushuis
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Bereikbaarheid: Loop vanuit NS station richting centrum stad.
Voor de brug over de singel naar rechts afslaan. Het Franciscushuis
bevindt zich 200 meter verder rechts.
De zaal is vanaf 13.30 uur open en de toegang is gratis.
U bent van harte welkom.

Uitnodiging
Ariëns Lezing 2017 te Den Bosch
Dr. Erik Sengers,
spreekt over
‘Aengenent, socioloog, theoloog, bisschop’

……………………………………………………………………
Aanmeldstrook Ariëns Lezing 15 juni 2017
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,
Galileïstraat 49
1223 GL Hilversum
of mail alle adresgegevens en aantal personen naar:
secretaris@arienscomite.nl
Bezoek onze homepage: www.arienscomite.nl

Donderdagmiddag 15 juni 2017
13.30 – 17.00 uur
Franciscushuis
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch

Ariëns Lezing 2017

Programma
15 juni 2017

Het landelijk Ariëns-Comité organiseert samen met de
Franciscaanse Beweging en de Orde van Franciscaanse Seculieren
(OFS) in ’s-Hertogenbosch, in het Franciscushuis, op
donderdagmiddag 15 juni 2017 de jaarlijkse Ariëns Lezing.
Dit jaar spreekt Dr. Erik Sengers, theoloog en godsdienst socioloog
over leven en werk van Joannes Aengenent (1873-1935). Deze
tijdgenoot van Alphons Ariëns is als professor, ideoloog, bestuurder
en bisschop van beslissende invloed geweest in de ontwikkeling
van de katholieke zuil en het denken daarin. Als bisschop van het
Bisdom Haarlem betoont hij zich niet alleen een roomsch socioloog,
maar ook een sociale bisschop. Als socioloog en filosoof bouwde hij
op neo-thomistische grondslag het katholiek sociale denken uit en
paste dit door zijn vele bestuurlijke functies toe. Erik Sengers
promoveerde tot sacrae theologiae doctor op het boek ‘Roomsch
socioloog - sociale bisschop’ en zal in zijn inleiding lijnen trekken
naar Alphons Ariëns, met wie Aengenent over de juiste organisatie
van de arbeiders een moeizaam, maar ook persoonlijk debat
voerde.

Ariëns Lezing 2017
13.30-14.00 uur:

Zaal open, inloop met koffie en thee

14.00-14.10 uur:

Welkom en opening door Hub Crijns,
vicevoorzitter Ariëns-Comité

14.10-15.10 uur:

Erik Sengers spreekt over ‘Joannes
Aengenent, socioloog, filosoof, theoloog
en bisschop’

15.10-15.30 uur

Pauze, thee en koffie

15.30-16.15 uur

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

16.15 uur

Afsluiting van de Ariëns Lezing 2017 door
Hub Crijns. vicevoorzitter Ariëns-Comité

16.15-17.00 uur

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

