Locatie
Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit
Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen.
Instructiezaal 1.05b.
Bereikbaarheid: http://www.ru.nl/kdc/contact/
De zaal is vanaf 14.00 uur open en de toegang is gratis. U bent van
harte welkom.

Uitnodiging
Ariëns Lezing 2016 te Nijmegen
Dr. Lodewijk Winkeler, hoofd KDC,
spreekt over
‘Ariëns en zijn studietijd in Rome’

……………………………………………………………………
Aanmeldstrook Ariëns Lezing 26 april 2016
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:
secretaris@arienscomite.nl
Bezoek onze homepage: www.arienscomite.nl

Dinsdagmiddag 26 april 2016
14.30 – 16.00 uur
Katholiek Documentatie Centrum
Erasmuslaan 36
6525 GG Nijmegen

Ariëns Lezing 2016

Programma
26 april 2016

In Nijmegen, in het Katholiek Documentatie Centrum, wordt op
dinsdagmiddag 26 april 2016 de jaarlijkse Ariëns Lezing gehouden.
Dit jaar spreekt Dr. Lodewijk Winkeler, hoofd van het Katholiek
Documentatie Centrum. Hij is vanuit zijn Centrum en eigen
geschiedenis bijzonder geëngageerd in de archivering van het
archief-Ariëns. Van Alphons Ariëns is veel bekend. Van zijn
studietijd in Rome echter, de ontwikkelingen daar op theologisch en
kerkelijk gebied, en de invloeden die hij daar heeft ondergaan, is
veel minder bekend. In zijn lezing ‘Ariëns en zijn studietijd in Rome’
wil Lodewijk Winkeler vanuit de bronnen rond die tijd verhelderen
hoezeer die studietijd Alphons Ariëns heeft voorbereid voor zijn
latere werkleven, waarin hij de grondlegger is geworden van de
grote katholieke beweging: 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 het voorbeeld van Christus.

Ariëns Lezing 2016
13.00-14.00 uur

Rondleiding in het KDC voor belangstellenden

14.00-14.30 uur:

Zaal open, inloop met koffie en thee

14.30-14.35 uur:

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

14.35-15.10 uur:

KDC-archivaris Ramses Peters presenteert
het gedigitaliseerde archief van Alphons
Ariëns

15.10-15.50 uur

Lodewijk Winkeler zal in zijn lezing ‘Ariëns
en zijn studietijd in Rome’ ingaan op de
theologische en kerkelijke ontwikkelingen in
de periode dat Alphons Ariëns in Rome
studeerde (1882-1886).

15.50-16.15 uur

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

16.15 uur

Afsluiting van de Ariëns Lezing 2016.

16.15-17.00 uur

Napraten met hapje en drankje.
Bezoek ook de Ariëns tentoonstelling en de
stand van het Ariëns-Comité in de studiezaal
van het KDC

