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Datum:

Date:

Vrijdag 24 mei 2019

Friday, May 24, 2019

9.30 – 15.35 uur

9.30 – 15.35 hrs.

Aansluitend om 16.15 uur afscheidsrede van prof. dr. Staf Hellemans, hoogleraar godsdienstsociologie aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Right after the symposium, at 16.15, prof. dr. Staf Hellemans, professor of sociology of religion at the Tilburg School of Catholic Theology, will deliver his
valedictory address.

Locatie:
Het symposium, de lunch en de afscheidsrede vinden plaats in gebouw CUBE, zaal 1B en in de foyer van hetzelfde gebouw, op de campus van

Location:

Tilburg University, Warandelaan 2.

The symposium, the lunch, and the valedictory address take place in building CUBE, auditorium 1B, and in the foyer of the same building, on the Campus
of Tilburg University.

Op vrijdag 24 mei 2019 om 16.15 zal prof. dr. Staf Hellemans, hoogleraar godsdienstsociologie, zijn afscheidsrede ‘De grote transformatie van
religie en van de Katholieke Kerk’ uitspreken. Voorafgaand aan deze rede is er een studiedag. Wij nodigen U van harte uit voor deze evenementen.

On Friday, May 24 2019 at 16.15 prof. dr. Staf Hellemans, professor of sociology of religion, will deliver his valedictory address, entitled ‘De grote transformatie

Via https://tiu.nu/24meiSH kunt u zich voor één of voor beide activiteiten aanmelden. Gelieve ook aan te geven of u van de lunch gebruik wenst te

van religie en van de Katholieke Kerk’. Preceding this address there will be a symposium. We cordially invite you to these two events. Through https://tiu.

maken. Deelname aan zowel de studiedag, de lunch als het afscheidscollege is gratis.

nu/24meiSH you can register for one or both events. Please specify whether you want to join us for the lunch. Participation in the symposium, the lunch
and the valedictory address is free of charge.

Toekomstvisies voor de katholieke kerk
In 2018 verscheen het boek Envisioning Futures for the Catholic Church onder redactie van Staf Hellemans en Peter Jonkers. Daarin werpen een

Envisioning Futures for the Catholic Church

aantal vooraanstaande theologen, filosofen en sociale wetenschappers (Tomas Halik, Paul D. Murray, Johanna Rahner, Nicholas M. Healy, Matthias

In 2018, Envisioning Futures for the Catholic Church, edited by Staf Hellemans and Peter Jonkers, was published. In this book a number of prominent

Sellmann, Massimo Faggioli, Timothy Radcliffe OP en de uitgevers) een blik vooruit op verschillende aspecten van de toekomst van de Katholieke

theologians, philosophers, and social scientists (Tomas Halik, Paul D. Murray, Johanna Rahner, Nicholas M. Healy, Matthias Sellmann, Massimo Faggioli,

Kerk in het Westen. Op basis van een realistische analyse van de huidige situatie verkennen zij de kansen en bedreigingen voor de Kerk en denken

Timothy Radcliffe OP, and the editors) look ahead to various aspects of the future of the Catholic Church in the West. On the basis of a realistic analysis of

zij na over wegen voor de Kerk om zich intern te hervormen en extern opnieuw te positioneren.

the current situation, they explore the opportunities for and threats to the Church, and reflect on feasible ways to reform the Church so that it can approach
the world anew.

Tijdens dit symposium wordt het boek Envisioning Futures for the Catholic Church voorgesteld en presenteren diverse auteurs en specialisten,
reflecterend op het boek, hun visie op de toekomst van de de Katholieke Kerk. Aan het einde van het symposium wordt een exemplaar van het boek

During this symposium, the volume Envisioning Futures for the Catholic Church will be presented. Moreover, several contributors and specialists will reflect

aangeboden aan Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch. Hij zal op het boek reageren vanuit het perspectief van het kerkelijk

and comment on the book and present their views on the future of the Church. At the end of this symposium a copy of the book will be presented to Mgr.

beleid.

Dr. Gerard de Korte, the bishop of ‘s Hertogenbosch. He will also respond to the book and offer his ideas on the future Church from the perspective of church
leadership.

Programma
Program
Voormiddag
Morning
09.30 uur

Namiddag
Afternoon
Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur

Welcome with coffee and tea
10.00 uur

Prof. dr. Monique van Dijk (Religious Education, TST)

Rethinking Catholic Christianity in the Plural (Lecture in English)
14.45 uur

Opening
10.15 uur

Prof. dr. Peter Jonkers (Philosophy, TST)

Pauze

15.30 uur

12.15 uur

13.00 uur

Dr. Timothy Radcliffe, OP (Blackfriars Hall, St. John’s College, Oxford)

Aanbieding van het boek / Presenting the book
Envisioning Futures for the Catholic Church aan / to Mgr. De Korte

15.35 uur

Break
11.30 uur

Mgr. Dr. Gerard de Korte (Bishop of ‘s Hertogenbosch):
De toekomst van het katholicisme in het Westen. De visie van een bisschop (Lezing in het Nederlands)

Envisioning Futures for the Catholic Church beyond Vatican II. An overview (Lecture in English)
11.00 uur

Rev’d Dr. Anthony J. Carroll (Pastoral and Systematic Theology, The College of the Resurrection, Mirfield)

Pauze met koffie en thee
Break with coffee and tea

16.15 uur

Afscheidsrede / Valedictory address prof. dr. Staf Hellemans

The Future of the Church: Stepping into the Unknown (Lecture in English)

De grote transformatie van religie en van de Katholieke Kerk

Prof. dr. Wilhelm Damberg (Medieval and Modern Church History, Ruhr Universität Bochum)

Receptie en mogelijkheid om prof. Hellemans te feliciteren na afloop in de Foyer van het CUBE gebouw

‘Envisioning futures’ in de Katholieke Kerk vóór, tijdens en na Vaticanum II (Lezing in het Nederlands)

Reception and opportunity to congratulate prof. Hellemans in the Foyer of the CUBE building

Lunch

Kosten en aanmelden
Deelname aan het symposium, lunch en afscheidscollege is kosteloos. Indien u komt, gelieve u aan te melden vóór 21 mei 2019 via het aanmeldingsformulier
op https://tiu.nu/24meiSH
o symposium
o lunch
o afscheidscollege/valedictory address
Registration and charges:
Participation in the symposium, the lunch and the valedictory address is free of charge. If you want to attend, please register before May 21, 2019 through the
registration-form at: https://tiu.nu/24meiSH

CUBE

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Tilburg School of Catholic Theology.
For more information, please contact the secretariat of the Tilburg School of Catholic Theology
Telefoon/phone: 013 466 3800
E-mail: bureauTST@uvt.nl

CUBE

Locatie/location:
Campus Tilburg
Symposium: 9.30 - 15.35 uur gebouw/building CUBE, zaal/auditorium 1B
Lunch: 13.00 uur Foyer gebouw/building CUBE
Afscheidsrede (Valedictory lecture): 16.15 uur gebouw/building CUBE, zaal/auditorium 1B

M

