
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 14 februari 2023 

 

UITNODIGING STUDIEDAGEN 2023 
 

Thema: 

Vrouw en Kerk  

In gesprek over een alledaags, boeiend maar ook spannend onderwerp.  
 
 

PROGRAMMA 
 

Donderdag 23 februari 2023 
 
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee. 

 

10.00 uur Opening van de studiedagen, door rector Norbert Swagemakers pr. 

Thema ‘Vrouw en Kerk’ besproken tijdens de synodevergadering in Praag,  

  door drs. Ellen Kleinpenning  
 
10.15 uur  Vrouwen in het Eerste Testament: beelden en portretten, door dr. Tineke de Lange. 

11.00 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat. 

 

11.15 uur Pauze. 
 
11.30 uur Vrouwen in het Nieuwe Testament, door dr. Jan Van Reeth. 

12.15 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat. 
 
12.30 uur Middaggebed. 

 

13.00 uur Middagmaaltijd. 
 
14.00 uur De actualiteit van Edith Steins visie op de rol van de vrouw in Kerk en maatschappij,  

door dr. Marc Timmermans pr. 

14.45 uur  Uitwisseling naar aanleiding van het referaat 
 
15.00 uur  Uitwisseling in groepen, geleid door Martine van Bouwdijk Bastiaanse-van Berckel 

 

16.00 uur Pauze.  
 
16.15 uur Vespers in de kapel van het Sint-Janscentrum. 

 



   

 

   

17.30 uur Avondmaaltijd. 

 

19.00 uur Bekijken van de film ‘Dead Man Walking’ (producent Tim Robbins), ingeleid door 

diaken Rein Schravendeel 

Nog even napraten onder het genot van een drankje.   

 

Wel thuis en tot morgen! 

 

 

Vrijdag 24 februari 2023 
 

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee. 
 
10.00 uur Opening met recapitulatie van de eerste dag, door studierector dr. Jan Van Reeth. 
 
10.15 uur Mystica Elisabeth Leseur, door Anne de Fraiture. 

11.00 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat. 
 
11.15 uur Pauze. 
 
11.30 uur Luisteren naar vrouwen in R.K.-parochies, door Ad van Luijn pr  

12.15 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat. 
 
12.30 uur Middaggebed. 

13.00 uur Middagmaaltijd. 
 
14.00 uur Vrouw en Kerk, vandaag en morgen, door zuster Monica Raassen Crss.  

14.45 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat. 
 
15.00 uur  Reacties / In gesprek. 
 
16.00 uur Vespers in de kapel van het Sint-Janscentrum. 

16.20 uur Afsluiting studiedagen met een drankje. 

17.00 uur Wel thuis en tot ziens! 
 
 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de studiedagen. 

Er kunnen circa 60 personen deelnemen…. wees dus op tijd met aanmelden. 

Doe dit voor zaterdagochtend 18 februari 2023 door een emailbericht te sturen aan: 

receptie@sint-janscentrum.nl. 

Vermeld behalve uw naam, eventueel ook met welke dieetwensen we rekening dienen te houden.  

Is er een deel van het programma waar u níet aan deel zult nemen (bijv. avondmaaltijd en film op 

donderdagavond) dan vernemen we dat graag bij aanmelding.  
 
 

Het beloven boeiende en mooie dagen te worden… 

Ik zie ernaar uit u te mogen verwelkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Norbert Swagemakers 

rector Sint Janscentrum 

mailto:receptie@sint-janscentrum.nl

