
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Praktische gegevens 

Bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
buslijn 301 tot halte Jhr. de la Courtstraat (inclusief lopen circa 30 min.) 
 

Zaterdag 18 maart 2017 
 

Mariënkroon 
 Abdijlaan 8 Nieuwkuijk 

 

Dr. Hubertus Blaumeiser 
Dr. René de Reuver 
Mgr. dr. Hans van den Hende 
Peter Sleebos Mdiv 
Mgr. dr. Gerard de Korte 
Ds. Karin van den Broeke 

Met bijdragen van: 

Toegangsprijs: € 15,- (koffie en thee gratis)  
Studenten: € 7,50 
 

Lunch: er is gratis soep met stokbrood. Ter plaatse zijn er belegde 
broodjes te verkrijgen tegen betaling. 
 

Kinder- en tienerprogramma: op de dag zijn er nevenprogramma’s 
voor kinderen van 4 – 15 jaar. (gratis toegang) 
 

Aanmelden voor 15 februari 2017: u dient zich aan te melden voor 
de dag onder vermelding van het aantal volwassenen, tieners en 
kinderen via email evenementen@focolare.nl    
 
 

Met de auto: na 
afslag 43 Vlijmen/ 
Nieuwkuijk (A59) 
arriveert u in onge-
veer twee minuten op 
het conferentiecen-
trum op Abdijlaan 8, 
5253 VP Nieuwkuijk. 
Tel: 073-5113651 
(receptie ma-vr 9.00-
17.00). Openbaar 
vervoer: vanaf station 
Den Bosch, buslijn 
135 tot halte Hoeve 
in Haarsteeg of 

Mgr. dr. Gerard de Korte (1955) is bisschop van ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde 
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en theologie aan de Katholieke Theo-
logische Universiteit en promoveerde in 1994. Hij werd bisschop gewijd in 2001. 

Ds Karin van den Broeke (1963) is preses (voorzitter) van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Daarnaast is ze lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van 
Kerken. Ze studeerde theologie in Leiden en was predikant in diverse gemeenten. 

10.30 – 16.30 uur 
 

Initiatief van: 

Abdij Marienkroon 

Bus 135 

Bus 301 

12 min 

14 min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Hubertus Blaumeiser (1954) is lid van het internationale studiecentrum van 
de Focolarebeweging ‘Scuola Abbà’ voor ecclesiologie en pastoraaltheologie. Hij 
studeerde filosofie en theologie te Augsburg en Rome. In 1993 promoveerde hij 
aan de Gregoriana te Rome met een proefschrift over de theologie van het kruis 
van Martin Luther en doceerde aan dezelfde universiteit. Van 2007 tot 2014 
leidde hij het internationale priestercentrum van de Focolarebeweging. 

500 jaar geleden begon in Duitsland de Reformatie. Voor 
de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene aanleiding voor een oecumenisch evenement. 
Niet alleen om terug te kijken op wat geweest is, maar 
vooral om vooruit te zien naar wat voor ons ligt op de 
weg naar kerkelijke gemeenschap. Wat zijn op dit 
moment de belangrijkste uitdagingen en met welke 
instelling gaan we daarmee op weg?  

Inspiratiebron voor deze dag is het werk en het denken 
van Focolarestichtster Chiara Lubich. Zij heeft haar leven 
gewijd aan de eenheid onder christenen. Haar leven en  

visie inspireren wereldwijd velen tot 
verzoening, verbondenheid en gemeenschap. 
Wat is de betekenis en actualiteit van haar 
boodschap vandaag voor de christenen in 
Nederland?  

Sprekers en voorgangers 

Programma 
 10.30  Aankomst 
 

11.00  Aanvang 
 

Dr. Hubertus Blaumeiser 
Impulsen voor de voortgang van oecumene 
 

Coreferenten: Dr. René de Reuver; Mgr. dr. Hans van 
den Hende; Peter Sleebos Mdiv  

 
12.30  Lunchpauze 
 
14.00 Enkele praktijkervaringen 
 

 Forum: dialoog zaal en sprekers 
 
15.45 Gemeenschappelijk gebed 

Voorgangers: Mgr. dr. Gerard de Korte en Ds. Karin van 
den Broeke 

 
16.30 Einde 
 
Het programma wordt afgewisseld met muziek en koor 

Dr. René de Reuver (1959) is sinds 2016 scriba van het moderamen, het dagelijks 
bestuur van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij 
studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2004 promoveerde hij aan 
de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke 
eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders verder’ over 
missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving. 

Mgr. dr. Hans van den Hende (1964) is bisschop van Rotterdam en voorzitter van 
de Nederlandse bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerk. Tevens is 
hij bisschop-referent voor de oecumene. Hij studeerde theologie en filosofie aan 
de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Nadien promoveerde hij aan 
de Gregoriana te Rome, over taak en rol van particuliere concilies en bisschoppen-
conferenties. Hij werd in 2006 tot bisschop gewijd in Breda. 

Peter Sleebos Mdiv (1949) is voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangelie-
gemeenten (VPE). Met ruim 26.000 leden is dit het grootste kerkgenootschap van 
Pinkstergemeenten in Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk 
Platform van de Pinksterbeweging. Hij studeerde aan de Far East Advance School 
of Theology, Filipijnen en aan het Methodist Theological Seminary Tiranus in 
Bandung. Hij was voordien onder andere tien jaar zendeling in Indonesië. 
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