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In de apostolische exhortatie “gaudete et exsultate” (Verheugt u en juicht) roept Paus Franciscus op 

tot heiligheid.  

Bij ‘de grote gedragsregels’ wijst hij op het volgende:  

In hoofdstuk 25 van het Evangelie van Matteüs (Mt. 25, 31-46)] komt Jezus weer terug op een van deze 

zaligsprekingen, die welke de barmhartigen zalig noemt. Als wij de heiligheid zoeken die in Gods ogen 

aangenaam is, vinden wij in deze tekst juist een gedragsregel op grond waarvan wij geoordeeld zullen 

worden: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, 

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij 

hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mt. 25, 35-36). Heilig zijn betekent 

daarom niet zwijmelen in een vermeende extase. De heilige Johannes Paulus II zei dat, “als wij werkelijk 

opnieuw zijn uitgegaan van de beschouwing van Christus, het noodzakelijk zal zijn dat wij Hem vooral 

in het gelaat van hen zullen weten te zien met wie Hijzelf zich heeft willen vereenzelvigen”.  

De tekst van Matteüs 25, 35-36, “is niet enkel een oproep tot naastenliefde: het is een bladzijde 

Christologie die een licht werpt op het mysterie van Christus”. In deze oproep om Hem te herkennen in 

de armen en de lijdenden openbaart zich het hart zelf van Christus, zijn gevoelens en diepste keuzes, 

waaraan iedere heilige zich tracht te conformeren.. “ 

Laten we hopen we dat in deze veertigdagentijd onze aandacht voor de lijdenden ons mag richten op 

het hart van Christus zelf, zodat we Hem herkennen.  
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Uit het aartsbisdom 
 

Geslaagde inspiratiedag 'Caritas Beweegt'.  
200 vrijwilligers uit caritas en diaconie hadden zich zaterdag 
6 april verzameld tijdens de diaconale inspiratiedag' caritas 
beweegt'. Deze werd georganiseerd door de Nederlandse 
bisdommen, met ondersteuning van KANSfonds.  De dag 
werd geopend met een eucharistieviering waarin kardinaal 
Turkson de hoofdcelebrant was. Ook uit andere bisdommen 
waren bisschoppen aanwezig. Uit het aartsbisdom was dat 
Mgr. Hoogenboom. 

Kardinaal Turkson, mevr. Hilde Kieboom van de Gemeenschap van Sant'Egidio en zr. Sara Böhmer , 
vice-voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, gaven lezingen waarin ze ingingen op de 
achtergronden en hun christelijke sociale bewogenheid. 
In de middag waren er veel levendige workshops: over de praktijk van caritas (met je voeten in de 
modder), duurzaamheid, migrantenparochies, straat-en buurtpastoraat. Vanuit het aartsbisdom werd 
de workshop verzorgt door de dagopvang 'de Warmtebron' te Bensschop. De dag werd verzorgd door 
de diaconale werkers van de bisdommen. We werden 
ontvangen door de Focolarebeweging, waarvan de 
vrijwilligers de hele dag klaarstonden. Met dank aan 
eenieder die meewerkte.  
 
We komen nog terug op de inhoud van deze dag. Voor 
verdere berichten verwijzen we nu naar >>de website van 
katholiek leven 

 
       
        Foto’s copyright @ Ramongold   

 

 

AVG. Denkt u eraan zich te abonneren op de nieuwsbrief om 
zodoende de laatste praktische  informatie te ontvangen?  

 
 
 
 

U ontving van ons post om mee te doen aan het driejaarlijks armoede-onderzoek. Denkt u er aan?  
>>klik hier voor meer informatie. 

mailto:info@dkci-utrecht.nl
https://www.katholiekleven.nl/nieuws/overal-zijn-kansen-voor-caritas/
https://www.katholiekleven.nl/nieuws/overal-zijn-kansen-voor-caritas/
https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek/
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Ook ontving u de vraag of u activiteiten aan ons wilt melden uit uw 
parochie, die komen uit of gericht zijn op de agrarische wereld. 
 
 
 
 
 

 
Besturencursus 
In het voorjaar organiseert de DKCI voor elk vicariaat weer een besturencursus 
voor nieuwe bestuursleden en voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten 
worden gehouden op: 
 
 

16 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest. 
23 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, Elst. 
25 mei 2019 van 10.00 tot 12.30 uur in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, Deventer. 
Alle informatie treft u aan op de website van de DKCI www.dkci-utrecht.nl  
 

Uit de parochies en PCI-en 
 

 
 
Samenwerkende parochies Utrecht: Kruisweg 
van barmhartigheid, Goede Vrijdag 19 april – 
15.00 uur, Binnenstad  
In de Kruisweg van barmhartigheid op Goede 
vrijdag gedenkt de parochie wij lijden en dood van 
Jezus aan de hand van de ‘Werken van 
barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van 

Utrecht wordt stil gestaan, geluisterd, gebeden. Goede vrijdag 19 april 15.00 uur. Start: Bij de brug op 
de hoek Vredenburg Catharijnesingel, bij het tijdelijk kunstwerk Skyscraper. Besluit: tegen 17.00 uur 
met een korte viering in de Catharinakathedraal.  
 

Huis van vrede Utrecht: We kijken terug op een bijzondere maand! In Huis van Vrede 
was het feest in verband met Iraanse nieuw jaar: Nowruz. Het is de dag dat mensen 
nieuwe kleren aantrekken, lekkere hapjes eten, bij elkaar op bezoek gaan en cadeautjes 
weggeven. In Huis van Vrede is Nowruz ook uitgebreid gevierd. Het was een gezellig feest 
en er werd gedanst! De feestweek werd overschaduwd door de trieste gebeurtenis op 
het 24 Oktoberplein. Bij de tramaanslag kwamen in onze wijk vier mensen om het leven. 
Verschillende huisgenoten stonden de media te woord om duidelijk te maken hoe we 

als Huis van Vrede het licht van Jezus willen laten schijnen, ook in verwarrende tijden. Op de dag van 
de tramaanslag was het drukker dan normaal tijdens de wekelijkse bidstond. Mooi om met broeders 
en zusters uit verschillende kerken te bidden voor Kanaleneiland en zingend om hulp van onze God te 
vragen. 

http://www.dkci-utrecht.nl/
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Kerken en de aanslag 
Velen in Utrecht, ook uit de kerken,  liepen mee 
in de Stille Tocht op 22 maart.  
 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorn Sant’ Egidio  
Oecumenische herdenkingswake voor de Martelaren en de Vrede 
Maandag avond 15 april komen veel voorgangers en gelovigen uit het hele land naar Apeldoorn om in 
de Onze Lieve Vrouwekerk de landelijke Oecumenische herdenkingswake van de martelaren van onze 
tijd bij te wonen. Bisschop Joris Vercammen van de Oud Katholieke Kerk zal voorgaan, geflankeerd 
door Mor Polycarpus, bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Aartsbisschop Elisey van de Russisch 
Orthodoxe Kerk, hulpbisschop van Utrecht Mgr. Herman Woorts en hoogwaardigheidsbekleders uit 
onder andere de Koptische Kerk, Church of England en de Protestante Kerk Nederland. Het gebed gaat 
uit naar de christenen in Syrië, Iran, Irak, Jemen en overal in de wereld waar grote dreiging is 
en zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld. We noemen de namen van mensen die 
de afgelopen periode hun leven hebben verloren als christen getuigen, we branden kaarsen voor hen. 
Er klinken gebeden en liederen in verschillende talen voor vrede in de wereld. Net als voorgaande jaren 
erg indrukwekkend om hierbij aanwezig te zijn. Iedereen die vrede een warm hart toedraagt is van 
harte welkom! Maandag 15 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Kerk. 
 
Kledingbank in Zuid en NL Doet 
Nu de dagen warmer worden is er vraag naar zomerjassen voor jongens, meisjes, dames en heren. Er 
is ook een groot tekort aan linnengoed; hoeslakens en dekbedovertrekken. Hiermee kunt u mensen 
die financieel moeilijk zitten echt helpen. Alvast hartelijk dank.  
 

 

 

Op zaterdag 16 maart heeft in het kader van ‘NL Doet’ de 
Lions club de handen uit de mouwen gestoken om naast het 
gebouw van de Kledingbank een bloemen- en moestuin aan te 
leggen. Hiervoor moest in de koude stromende regen een braak 
liggend stukje grond ontgonnen worden. Met groot materieel is 
de onkruidlaag  verwijderd, zijn stenen verplaatst en de randen 
goed afgewerkt met zware trottoirbanden. Op vrijdag en 
zaterdag 29 en 30 maart is, gelukkig met schitterend lenteweer, 
door dezelfde Lions club, 30 kuub zwart zand verspreid over de 

tuin en is een begin gemaakt met de paden tussen de zaaibedden. Voor de vruchtbaarheid van de 
grond hebben vele mensen gehoor gegeven aan de oproep om compost te brengen. Op verschillende 
plaatsen in Apeldoorn is dit gratis uitgedeeld. Dit is een mooie basis om in deze tuin bloemen te laten 
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groeien en groente te verbouwen, samen met kinderen van de nabijgelegen scholen en ouderen uit 
de wijk, een zogenaamde Generatietuin. www.santegidio.nl ;  www.santegidio.be   
 

 

Parochie Maria Magdalena: Wil je bevorderen dat 
parochianen in gesprek gaan over raakvlakken tussen het 
alledaagse leven, het maatschappelijk gebeuren en 
geloof? In de Maria Magdalena Parochie doen ze dat 
door een leesgroep voor vrouwen met als titel Vrouw in 
Kerk en Samenleving. Dit jaar leest de groep een boek 
van Martha Nussbaum met de titel ‘Filosofie als 

activisme’. Of het nu over liefde, onderwijs, religie of politiek gaat, steeds weet zij prikkelende 
theoretische overpeinzingen te koppelen aan strijdbare praktische inzichten. Filosofie moet volgens 
haar bijdragen aan de strijd voor een rechtvaardige en menswaardige samenleving. 
 

Hoe kun je in een volksbuurt vanuit de kerken 
het isolement van met name migrantenvrouwen 
doorbreken? ‘Kerken in gesprek’ is een initiatief in 
de wijk Malburgen Arnhem van de R.K. Emmaus 

Kapel samen met de Vrijgemaakte Gereformeerde Kruiskerk en de Salvatorkerk (PKN). Op een vijfde 
zondag wordt er dan een gezamenlijke gespreksviering gehouden en daarbij iemand uitgenodigd die 
iets betekent voor de wijk Malburgen. Op 31 maart presenteerde Mirjam Schuilenga in de Emmaus 
Kapel haar project Malburgenwijk Moeders. Met inzet van stadsdeelmoeders worden geïsoleerde 
vrouwen in Malburgen geholpen wegwijs te worden in de Arnhemse samenleving. De wijkmoeders 
gaan bij de geïsoleerde moeders op huisbezoek en inventariseren de problemen, maar ook wat ze 
kunnen. Ze gaan vervolgens met hen mee naar huisarts, consultatiebureau, wijkteam, school van de 
kinderen, buurthuis of andere voorzieningen in de wijk.  
 

Hoe krijg je ouderen met elkaar aan de 

praat over omgaan met ouder worden? In 

Zevenaar organiseren de KBO-PCOB en de 

parochie op 9 april samen van 10.00 tot 15.00 

uur een themadag met een vijftal workshops onder de titel: “Op eigen wijze ouder worden”. Ze 

schrijven: “ We worden steeds ouder. We zijn zoekende hoe we ‘goed’ oud kunnen worden. Hoe 

leven we plezierig? Hoe regelen we de zorg? Hoe gaan we om met de dood? En ook: hoe worden we 

mensen die vrede hebben met onze beperkingen? En wat betekenen we voor elkaar en voor de 

samenleving? Genoeg om over na te denken en met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren” 

. 

 

http://www.santegidio.nl/
http://www.santegidio.be/
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Hoe laat je jongeren en alleenstaande ouderen als gelovigen met elkaar 
aan de praat komen over samen eten en verbondenheid? De jongeren van 
Route 54 (het jongerenpastoraat van de Titus Brandsma) hebben speciaal voor 
het Omgekeerd huisbezoek (waar alleenstaanden in de kerk van Veenendaal 
samenkomen) lekkere tiramisu, kersentaart en cupcakes gemaakt. Want hoe 
chill is het om te eten met mensen die niet zo vaak samen aan tafel gaan. Mooi 
toch! Maar voor ze gingen bakken, hebben ze gepraat over Bijbelverhalen 
waarin er samen aan tafel wordt gezeten en wat samen eten voor de jongeren 
betekent. De zondag erop aten de jongeren met de alleenstaanden van het 
Omgekeerd huisbezoek. De jeugd vertelde wat zij doet met Route 54 en de 

alleenstaanden vertelden wat het voor hen betekent om samen te eten. 
 
Hoe maak je duidelijk wat Caritas doet? De Caritasgroep Veenendaal plaatste in het parochieblad een 
verhaal over hoe zij een armlastig echtpaar hielp aan een renteloze lening voor een nieuwe 
wasmachine. Alleen de namen werden veranderd.  Een citaat: “De wereld is oppervlakkig genoeg, 
mensen rennen langs elkaar heen. De essentie is: echte belangstelling, de juiste vragen stellen. Niet 
alleen: ‘hoe gaat het met u?’ Maar ook: ‘vertel er eens wat over.’ We zorgen dat het gesprek op gang 
blijft. Het gaat erom met liefde en mededogen naar mensen te kijken. Als iemand zegt: ‘Fijn dat u bent 
geweest’, dan ben ik tevreden en dankbaar.” 
 

De groep “Meet, eat and do” – “ontmoeten, eten en doen” groeit in 
de parochies van Zuidwest Twente: De groep bestaat momenteel uit 
acht mensen in de leeftijd tussen 16 en 35 jaar. Samen hebben ze de 
Stille Omgang in Amsterdam gelopen. Maar daarvoor hebben ze een 
minder stille diaconale wandeling in Amsterdam beleefd en een viering 
in De Papegaaikerk, een voormalige rooms-katholieke schuilkerk. 
Dienen, leren, vieren en bezinnen versterken elkaar. 

 

 

 

Ouders van M25 jongeren naar de Penitentiaire Inrichting 
Karelskamp in Almelo:  
De jongeren van M25 waren onder de indruk van hun bezoek met 
pastoraal werker Ria Doornbusch. Daardoor wilden de ouders ook 
blootgesteld worden aan de weerbarstige werkelijkheid van de 
wereld van oordelen en veroordelen. De ouders willen een vervolg 
en denken samen met het pastoraal team na over een traject dat 
bij hen past. 

 

M25  
Nacht zonder dak, beleven en geldwerven voor straatkinderen: Op 15 en 16 juni 
wordt in de pastorie van Delden de nacht zonder dak georganiseerd. Naar 
verwachting zullen zo’n 50 jongeren van de drie M25 groepen uit Zuidwest Twente 
en jongeren van de PKN Borne deze sponsoractie tot een succes maken. 
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 Pastoraal steunpunt in een woning biedt kansen voor de diaconie: Sinds maart 
heeft de geloofsgemeenschap Emmaus in Oldenzaal een pastoraal steunpunt. 
Ondanks dat de Emmauskerk definitief aan de eredienst is onttrokken en wordt 
gesloopt, blijft de geloofsgemeenschap bestaan. De geloofsgemeenschap komt nu 
samen in het Emmaushuis. De woningcorporatie WBO Wonen heeft gezocht naar 
een oplossing en stelde een woning ter beschikking. De WBO heeft de woning flink 

opgeknapt en het huis drie meter uitgebouwd. Ook de meest waardevolle spullen uit de Emmauskerk 
zijn er inmiddels naartoe verhuisd. De realisatie van het pastoraal steunpunt is gebeurd in nauw 
overleg met de gemeente, WBO Wonen en het bestuur van de Plechelmusparochie. >>klik hier voor 
meer info 

 

 
Ook de schuur heeft een transformatie ondergaan en doet nu 
dienst als Mariakapel © Emiel Muijderman  

 

 

 

 

Woensdagmiddag 10 april is er een sponsorloop actie 
Aloysiusschool Geesteren voor het Vastenproject ‘Water 
verandert alles.’; Woensdag 11 april houdt de stichting Matamba 
een evaluatieochtend in kader van de diaconale projecten die 
gerealiseerd zijn in Tanzania. 
In de goede week worden paaspakketten rondgebracht aan 
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken; 
Communicantjes  zamelen levensmiddelen in het kader van 

samen delen, deze levensmiddelen worden gebruikt voor de Paaspakketten en Kerstpakketten van dit 
jaar. 
 

Bezoekwerk Twente, nieuwe ontmoetingen: 
Zeventig vrijwilligers hebben op 3 en 4 april in Borne 
nagedacht over de vraag welke nieuwe vormen van 
ontmoeting en nabijheid zij in hun parochie zien. 
Omzien naar elkaar, noodhulp en pastorale nabijheid 
gebeuren op vele verschillende manieren. Het Beraad 
RK Bezoekwerk Twente ondersteunt nabijheid binnen 
en vanuit de geloofsgemeenschappen onder andere 
door themabijeenkomsten. Begin april werd een goed 

praktijkvoorbeeld van de Parochiële Caritas Instelling H. Plechelmus besproken, om van elkaar te leren. 
En vooral om ideeën mee te nemen over mogelijkheden en kansen in de eigen locatie. De Prikpost in 
Rossum is een plek waar mensen naar toe gaan om met nuchtere maag bloed te laten prikken. De 
caritasinstelling heeft gastdames en -heren geworven en faciliteert koffie/thee met een broodje. Dit 
doet de caritas als tijdelijke kartrekker totdat de voortgang lokaal gewaarborgd is, daarna willen zij 
weer een nieuwe diaconale activiteit starten. Dit is een van de voorbeelden hoe we in een 
(geloofs)gemeenschap met elkaar in gesprek komen. De kracht zit in de eenvoud. >>Lees verder 

 

https://www.tubantia.nl/oldenzaal/woning-wordt-pastoraal-steunpunt-voor-geloofsgemeenschap-emmaus-in-oldenzaal~ad08cb52/
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/woning-wordt-pastoraal-steunpunt-voor-geloofsgemeenschap-emmaus-in-oldenzaal~ad08cb52/
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/woning-wordt-pastoraal-steunpunt-voor-geloofsgemeenschap-emmaus-in-oldenzaal~ad08cb52/144405433/
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/woning-wordt-pastoraal-steunpunt-voor-geloofsgemeenschap-emmaus-in-oldenzaal~ad08cb52/144405433/
https://www.dkci-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/04/vervolg-tekst-bh.pdf
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/woning-wordt-pastoraal-steunpunt-voor-geloofsgemeenschap-emmaus-in-oldenzaal~ad08cb52/144405433/
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De Stichting Vredeseducatie bestaat 25 jaar! Om dat te 
vieren, nodigen wij u uit voor de besloten voorstelling “The 
Bright Side of Life” van theatermaker Bright Richards en 
muzikant Oleg Fateev. Zaterdagavond 27 april 2019. Theater 
Cultura in Ede. >>klik hier voor de website 

 

 

Nationaal:  

In Mozambique, Malawi en Zimbabwe heeft de tropische 
cycloon Idai honderden levens geëist en grote verwoesting 
aangericht. Zeker 3 miljoen mensen zijn in acute nood. Gelukkig 
konden we direct starten met noodhulp aan de slachtoffers.  

 

Lees hoe Cordaid overlevenden helpt 
 

 

 

 

 

 

Katholiek leven: Mgr. Audo van Aleppo (Syrië) was in Nederland. Op 
katholiekleven.nl staat een vlog met hem. Vlog #3 Herbergzaam Nederland 
– Wat is volgens deze bisschop nodig in Syrië? >>klik hier voor de vlog 
 

 

Stichting de Kim pakt het thema duurzaamheid op:   
Na de succesvolle werkconferentie afgelopen jaar in het Dominicaneklooster 

te Zwolle, pakken we de draad weer op in Gelderland. Stichting De Kim heeft 
met geloofspartners een jaarprogramma gemaakt waarvoor we u van harte 
uitnodigen. De eerste bijeenkomt is op 31 maart in de katholieke kerk in 
Apeldoorn. Rens Smit van de werkgroep Em-missie van de Emmausparochie zal 
een inleiding verzorgen over de milieuencycliek Laudato si. Op 22 juni is het 
kerkennacht met als landelijk thema: ‘dit is ook kerk’. Dan vindt er een 
diaconale excursie plaats naar de Stadsakkers met na afloop kookworkshop van 
gekochte en bereidde producten en Diner parlant: een tafelgesprek over hoe 
we hiermee verder gaan in onze eigen geloofsgemeenschappen. 16 oktober is 
het wereldvoedseldag en dan verzorgt Marjolien Tiemens een workshop over 

de ecologische voetafdruk.. https://groengeloven.com/. Ronald Dashorst zal een presentatie geven 
van de generatietuin in het Laudato si huis in oprichting.Samenwerkingspartners: Stichting de Kim 
provincie Gelderland, Werkgroep Duurzaamheid Beraad van kerken Apeldoorn en de Protestantse 
Gemeente Apeldoorn. U kunt zich opgeven voor 22 juni en 16 oktober bij 
gelderlandduurzaam@gmail.com 
 

https://www.vredeseducatie.nl/
https://content.mailplus.nl/m9/links/stichtingcordaid/nct8868686/BgNzzfvW7IZ4qQZ
https://content.mailplus.nl/m9/links/stichtingcordaid/nct8868687/BgNzzfvW7IZ4qQZ
https://www.katholiekleven.nl/wat-is-volgens-deze-bisschop-nodig-in-syrie/
http://www.stichtingdekim.nl/mysite/modules/SEML0300/click.php?m=MTc=&u=aHR0cHM6Ly9ncm9lbmdlbG92ZW4uY29tLw==
mailto:gelderlandduurzaam@gmail.com
https://content.mailplus.nl/m9/links/stichtingcordaid/nct8868688/BgNzzfvW7IZ4qQZ
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Stichting Inlia geeft stem aan het verhaal van een moeder: 
De stem van een moeder: ‘de doodstraf moet stoppen’: “Hoe lang 
het geleden is, dat mijn dochter is geëxecuteerd? 4 jaar en 4 
maanden.” In de korte stilte die valt, weet ik zeker dat Shole 
Pakravan ook het aantal dagen en uren exact weet. Shole stond in 
de vroege ochtend van 25 oktober 2014 buiten de gevangenis in 
Teheran toen aan de andere kant van de muur haar dochter werd 
gedood. Opgehangen. Dochter Reyhaneh had zichzelf verdedigd 
tegen een man die haar probeerde te verkrachten. Met een 
zakmesje in zijn schouder gestoken. Hij zou aan die verwonding 
zijn overleden. Volgens haar was er een andere moordenaar. 
Shole heeft er bewijzen voor. Zeven jaar en vier maanden zat 

Reyhaneh vast. Zeven jaar en vier maanden streed Shole voor gerechtigheid voor haar dochter. Ze 
klampte iedereen aan, stapte op iedereen af, sprak zelfs de hoogste Iraanse overheidsdienaren en 
bewindslieden. Tot aan president Rohani en grootayatollah Khamenei toe. “Niemand van hen kan 
zeggen: ‘Ik wist het niet, ik wist niet dat ze gemarteld werd, ik wist niet dat bewijzen werden 
gemanipuleerd en achterovergedrukt.’ Niemand.” >>Lees verder  
 

In Nijmegen wordt door de ‘kennisalliantie op 12 april een 
studiedag georganiseerd:  Grens en Geest. Spiritueel erfgoed 2019  
Onze tijd wordt getekend door anti-globalisering en nieuw 
nationalisme, zowel binnen de Europese unie en wereldwijd. De 
notie van ‘grens’ is weer belangrijk geworden door de Brexit, door 
handelsoorlog, vluchtelingencrisis, migratie en integratie; de 
grens tussen binnen en buiten, wij en zij, eigen en vreemd. 
Christenen geloven dat de Geest zich niet laat begrenzen. De 

Geest waait waar zij wil. De Geest is grensoverschrijdend. Wat hebben dergelijke concepten betekend 
voor christelijk denken over grenzen, en wat kunnen ze betekenen in de huidige situatie? Als instituten 
staande in de traditie van religieuzen willen wij deze dag reflecteren op wat het spiritueel erfgoed kan 
betekenen voor grens en grensoverschrijding in de 21e eeuw. >>Voor meer informatie klik hier 

 
 
 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met het 

secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, e-mail info@dkci-

utrecht.nl of bezoek onze website: www.dkci-utrecht.nl 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Trees Versteegen 
Teamleider 
eindredacteur 
t.versteegen@aartsbisdom.nl 
 
Bernanda van den Hengel  
vandenhengel@aartsbisdom.nl 
 

Hans Oldenhof 
oldenhof@aartsbisdom.nl 
 
Yvonne Schneider 
Secretariaat 
info@dkci-utrecht.nl 
06-42952862 
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