
E TOEKOMST VAN SPIRITUALITEIT

75 jaar terug verscheen het Tijdschrift voor Geestelijk Leven voor het eerst. Bij 
die gelegenheid wil de redactie niet zozeer terugblikken op dat verleden, maar 
vooral vooruitblikken. Dat doen de initiatiefnemers met een symposium.

Welke spiritualiteit is toekomstbestendig? In onze samenleving staat de reli-
gieus-spirituele taal van traditionele snit sterk onder druk. Niettemin hebben veel, 
zo niet alle mensen ervaringen met wat hen transcendeert, het ongehoorde en 
onuitsprekelijke, het al te pijnlijke of juist het supermooie. 

Dat schreeuwt om articulatie, terwijl een adequate taal daartoe vaak ontbreekt. 
Gevolg: slecht toegang krijgen tot die ervaringen en er moeilijk samen over kun-
nen praten. Tijdens het symposium willen we mensen aan het woord laten die ver-
tellen over hun drijfveer, motivatie, inspiratie. Bevlogen mensen uit verschillende 
maatschappelijke velden. Welke veranderingen nemen we waar? Wat betekent dat 
voor religieuze mensen en daarbinnen voor religieuze professionals? 

Drie deskundigen van buiten theologie en religie, uit de wereld van de weten-
schap, het bedrijfsleven en de kunst komen aan het woord.

Datum: zaterdag 9 november 2019 

Programma:
13.00 u. onthaal en registratie
13.30 u. welkom en opening door Sabine Denis, afgevaardigd bestuurder 
SPES Forum
13.45 u. spiritualiteit vandaag en morgen:
 - korte inleiding door TGL
 - lezing Guido Vanheeswijck (Universiteit Antwerpen):  
‘Behoefte aan subtiele talen?’ 

 - lezing Eric Holterhues (Oikocredit Nederland): ‘Visie op een gezonde  
financiële sector en hoe de ignatiaanse spiritualiteit daarbij kan helpen’ 

 - lezing Lies Daenen: ‘De kunstenaar als sjamaan’, over hedendaagse kunst 
als een opening naar mysterie.

Korte pauze
16.00 u. uitwisseling tussen sprekers en zaal
17.00 u. afsluiting 
17.30 u. receptie/borrel

Plaats:
Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Klooster van de Grauwzusters
Gebouw S 
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Inschrijven via deze link: http://ucsia.org/home/themalijnen/religie-en-samen-
leving/evenementen/75-jaar-tgl/

Dit symposium wordt georganiseerd door TGL i.s.m. UCSIA en SPES Forum.

Waar draait het om?
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