Uitnodiging voor de Bonifatius Academiedag van het bisdom
Groningen - Leeuwarden
Op zaterdag 23 april
van 10.30 uur - 15.30 uur
De dag wordt gehouden in parochiecentrum ’t Skûtsje in Heerenveen en de
Heilige Geest kerk van de Petrus en Paulusparochie.
Adres: Crackstraat 1, 8441 ES Heerenveen.

Wij nodigen u van harte uit voor de eerste Academiedag van ons bisdom.
De dag is bedoeld als inspirerende ontmoetingsdag voor de (oud) cursisten van de
Bonifatius Academie,maar ook voor overige belangstellenden.
Dit jaar staat de Academiedag in het teken van de aanstaande heiligverklaring
van Titus Brandsma. In de morgenuren een gastlezing door prof. Inigo Bocken,
kenner van de levensloop en het gedachtengoed van Titus Brandsma.
Opvattingen van pater Titus zijn verrassend actueel als we kijken naar onze
samenleving en de huidige oorlogssituatie in Oekraïne. Muzikaal komen Titus
liederen aan bod waarin zijn woorden en gedachtengoed doorklinken.
Na de lunch zijn er verschillende workshops waaraan u kunt deelnemen.
U vindt ze terug in het dagprogramma. Graag wel een keuze maken en deze bij
opgave door te geven aan ons.
Tevens is er een korte lezing door gevangenispastor Marjan Boersen. Zij vertelt
over haar plan om de spiritualiteit van Titus Brandsma te delen met gedetineerden.
Wij sluiten de dag af met een korte viering.
Wij vragen een bijdrage van € 10,-- ter bestrijding van de onkosten voor koffie/thee
en lunch. We houden ons op deze dag aan basismaatregelen tegen corona. Uw
opgave graag uiterlijk 15 april a.s.
U kunt zich aanmelden bij Lisette Winter op het bisdom: l.winter@bisdomgl.nl
Vergeet daarbij niet uw workshopkeuze aan te geven!
Op de volgende pagina vindt u het dagprogramma.
Met vriendelijke groet,
Agaath Erich en Lammert de Hoop, organisatoren van deze dag namens het
bisdom Groningen-Leeuwarden

Dagprogramma Bonifatius Academie dag over Titus Brandsma
Zaterdag 23 april 2022 in Heerenveen
Inloop

: Vanaf 10.00 uur

10.30 uur

: Welkom door Agaath Erich, coördinator Bonifatius
Academie

: Opening door bisschop Ron van den Hout
: Zingen: samen een toepasselijk lied zingen

11.00 uur

: Gastlezing prof.dr. Inigo Bocken over Titus Brandsma.
Prof. Bocken is hoogleraar Mystieke Theologie aan de
Katholieke Universiteit Leuven en wetenschappelijk
medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Hij werkt aan een biografie over Titus Brandsma die
volgend jaar verschijnt.
Gelegenheid tot het stellen van vragen

12.30 uur

: Lunchtijd

13.15 uur

: Workshopprogramma
U kunt kiezen uit:
A: Zingen van drie Titus liederen van Chris Fictoor olv.
Cecilia Bekema, dirigente van kerkkoren in de Zalige
Titus Brandsmaparochie m.m.v. organist Jan
Sterenberg.
B: Hoe ontdek ik mijn eigen Spiritualiteit? Olv. Johan
Klaassen
C: Hoe kun je eenvoudige meditatieve vieringen
vormgeven? Samen een korte viering houden.

14.15 uur

: Thee/koffie pauze

14.30 uur

: Plenaire presentatie: ‘Van gevangeniscel tot
kloostercel’
Gevangenispastor Marjan Boersen vertelt over haar ervaringen
met gedetineerden en de spiritualiteit van Titus Brandsma
tijdens zijn gevangenschap in de oorlogsjaren.

15.00 uur

: Afsluitende viering, waarin Titus liederen die eerder
op de dag zijn ingeoefend worden gezongen.

