
 

 

AANMELDEN 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden 

door een e-mail te sturen aan Ineke van 

Cuijk o.v.v. ‘deelname Grensdenken’.  

E-mail: cdjvancuijk@gmail.com 

Er zijn geen kosten verbonden aan 

deelname. In verband met de lunch het 

verzoek u gelieve wel van tevoren op te 

geven.  

 

 

ADRES 

Dominicuskerk (Effataparochie) 

Prof Molkenboerstraat 7 

6524 RN 

Nijmegen 

 

 

Meer activiteiten in het kader van het 

achthonderdjarig bestaan van de 

dominicanen, vindt u op:  

www.dominicanen.nl/800-jaar/ 

 

 

  

 

 
 

 
DOMINICAANSE THEOLOGIE 

STUDIEDAG IN HET KADER VAN 800 

JAAR DOMINICANEN 

23 JANUARI 2016 – DOMINICUSKERK 

NIJMEGEN 

 
GRENSDENKEN 

 

God midden in de 
wereld 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Nederlandse 
dominicanen nodigen u 
uit voor een studiedag 

over dominicaanse 
theologie bij 

gelegenheid van het 
achthonderdjarig 

bestaan van de orde. 
De organisatie ligt in 

handen van de 
Dominicaanse 

Lekengemeenschap 
Nederland (DLN). 

PROGRAMMA 

 

10.00 - 10.30 uur inloop met koffie 

 

11.00 – 12.30 uur inleiding Erik Borgman 

& sr. Helen Alford 

 

12.30 – 13.00 uur “de Stoel”: bewogen 

verhalen uit de praktijk 

 

13.00 – 14.00 uur lunch 

 

14.00 – 14.30 uur van buiten naar binnen 

kijken 

 

14.30 – 15.00 uur Dominican Sexy? 

 

15.00 – 16.00 uur een kleine 

kennismaking met 

grote vragen 

 

16.00 – 16.15 uur viering 

 

16.30 – 17.30 uur borrel 

 

Dagvoorzitter: Elianne Keulemans, hoofd 

Radboud Reflects, Radboud Universiteit 

Nijmegen   

Sister Helen Alford komt uit Engeland en 
werkt in Rome. Zij spreekt geen Nederlands. 

Haar lezing is in het Engels. Er zal een 
Nederlandse samenvatting worden gegeven. 
Omgekeerd zullen voor haar tussendoor korte 
samenvattingen in het Engels worden 

gegeven. Vragen uit het publiek kunnen in het 
Nederlands worden gesteld. 

 



   

 
 

GRENSDENKEN 

 
God midden in de wereld 
 

Dominicaanse theologie  

De dominicanen zijn de Orde van Predikers. 

Acht eeuwen geleden trokken zij de straat op. 

Het goede nieuws van Gods nabijheid moest 

toen en moet nu midden in de wereld 

verkondigd worden: dáár waar mensen zijn, als 

antwoord op de vragen die zij hebben. Niet met 

het oog op het voortbestaan van de kerk, maar 

met het oog op wat mensen ten diepste zijn: tot 

heil van hun ziel. Immers, mensen verlangen in 

waarheid te leven.  

Op deze studiedag onderzoeken we 

hoe theologie vandaag belangrijke kwesties aan 

de orde kan stellen. Wij maken immers deel uit 

van de geseculariseerde samenleving van 

Noordwest Europa, te midden van een wereld 

waar de strijd rond religie steeds heviger wordt. 

Hoe kan spreken over God in een dergelijke 

wereld betekenis aan het licht brengen en 

richting geven? Hoe denk je op de grens van 

verschillende groepen en hun visies, van 

maatschappelijke terreinen en theoretische 

disciplines? Hoe zorg je ervoor dat ideeën over 

waarheid en gerechtigheid niet de strijd tussen 

mensen opdrijven of een dekmantel zijn voor 

het najagen van eigenbelang? Hoe sluiten oude 

tradities en grote woorden aan bij het dagelijks 

leven van hedendaagse mensen?  

 

!
 

 

TOELICHTING LEZINGEN  

 

De menselijke gerichtheid op waarheid 

vormgeven  

De dominicaanse traditie heeft grote theologen 

gekend en kent die nog altijd. Van Thomas van 

Aquino (1225-1274) en meester Eckhart (1260-

1328) tot Edward Schillebeeckx (1914-2009) en 

Gustavo Gutiérrez (*1928). Toch valt de 

eigenheid van de dominicaanse theologie niet 

samen met één specifieke visie of school. 

Dominicaanse theologie is getekend door het 

verlangen aan te sluiten bij de menselijke 

gerichtheid op waarheid en hiervoor van 

betekenis te zijn. Erik Borgman, lekendominicaan 

en hoogleraar theologie aan de Universiteit van 

Tilburg, laat zien wat dit betekende en nog altijd 

kan betekenen.  

 

Against the ‘Hollowing-out’ of Meaning 

De economie lijkt het enige systeem te zijn dat 

de hedendaagse wereld verenigt. Individuen en 

groepen worden van betekenis geacht in de 

mate waarin zij bijdragen aan de economie. Dat 

dit tot problemen leidt, wordt tegenwoordig op 

verschillende plaatsen gezien. Zuster Helen 

Alford, dominicanes en Professor of Economics 

& Business Ethics aan het Angelicum, de 

dominicaanse universiteit in Rome, laat aan de 

hand van praktijkvoorbeelden zien hoe dit ruimte 

schept voor een inbreng vanuit de theologie. Zij 

gaat ook in op de vraag hoe te voorkomen valt 

dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 

een reclameslogan wordt zonder inhoudelijke 

betekenis 

!
 

 
Na deze twee lezingen vindt er een gesprek 

plaats aan de hand van reacties van vijf 

mensen die op uiteenlopende posities in de 

samenleving actief zijn.  

 

Dominican Sexy?  

Vanwege het achthonderdjarig bestaan van 

de orde hebben de Nederlandse dominicanen 

enkele communicatiespecialisten de opdracht 

gegeven na te denken over de betekenis van 

hun traditie en de wijze waarop deze in de 

huidige cultuur aan het licht kan komen. Na de 

lunch vertelt Sander Ummelen van 

adviesbureau Ummelen & Ummelen over de 

waarden die zij uit de dominicaanse traditie 

opdolven en!het belang die deze volgens hem 

vandaag de dag hebben. We sluiten de dag af 

met een kennismaking met één van hun 

concrete!producten. 


