800 jaar Dominicanen

Jan van Keulen
middag

zaterdag 27 augustus 2016 | Brielle
H.H. Martelaren van Gorcum

Jan van Keulen is de enige Dominicaan onder de Martelaren van Gorcum die in 1572 in Brielle zijn omgebracht.
In het kader van het 800-jarig bestaan van de orde der
Dominicanen past het om ook hem te gedenken. Dit
doen we met twee lezingen, een Eucharistieviering en
een plechtigheid op het Martelveld in Brielle.

Programma
te H.H. Martelaren van Gorcum, Brielle
13.30 uur Inloop met koffie en thee.
14.00 uur Woorden van welkom door Jan Vijverberg O.P.
14.10 uur De storm in de kanteltijd 1572 door Leo de Jong O.P.
Leo de Jong O.P. is Dominicaan. Hij is expert in de Nederlandse
kerkgeschiedenis en de Rijnlandse Mystiek.
14.50 uur Johannes van Keulen, de Martelaren van Gorcum door Roy Tepe.
Roy Tepe is verantwoordelijke voor de afdeling Martelaren van
Gorcum van het Gorcums Museum. Hij schreef onder andere het
boek Oog in oog met de Martelaren van Gorcum.
15.30 uur Viering van de Eucharistie.
Muzikale medewerking van het koor van de Martelaren van
Gorcum Parochie uit De Lier.
Aanbieding van de gedachtenis-oorkonde aan de Bedevaartkerk.
Voorzetting plechtigheid bij het monument op het Martelveld.
17.30 uur Gezellig samenzijn met koffie, thee, soep en broodjes.
18.30 uur Terugreis per bus naar Rotterdam Centraal.

Bereikbaarheid
• U kunt gebruik maken van een speciale bus. Deze bedevaartsbus vertrekt aan de kant van de lijnbussen naast het Centraal Station te Rotterdam.
Vertrektijd 12.30 uur. Graag tien minuten voor vertrek aanwezig zijn.
Terugkomst ca. 20.30 uur op Rotterdam Centraal Station.
• U kunt ook met de auto naar Brielle komen. Stel uw navigatiesysteem in
op De Rik 5, 3232 LA, Brielle. Er is beperkte parkeergelegenheid.

Aanmelden
Opgave voor deze bijzondere middag uiterlijk 31 juli 2016,
via janvankeulenmiddag@gmail.com of via 06 – 212 548 40,
onder vermelding van hoeveel personen, en of u al dan niet gebruik maakt
van catering of bus + catering.

Kosten
Indien u gebruik maakt van de bus en catering bedragen de kosten € 15,–.
De kosten voor alleen de catering bedragen € 7,50.
Uw bijdrage kunt u voldoen op:
NL 78 INGB 0000 104 637 o.v.v. Paters Dominicanen, Rotterdam

De Jan van Keulen middag wordt georganiseerd
in het kader van

800 jaar Dominicanen
www.800jaardominicanen.nl

Informatie over de Jan van Keulen middag:
janvankeulenmiddag@gmail.com | 06 212 548 40

