
Dominicaanse  Studiedag 
 

Zaterdag 21 mei 2022 

Buitenplaats Huize Bijdorp - Klooster Voorschoten 

U I T N O D I G I N G 
                         

 

 

Beste zusters en broeders van alle Dominicaanse geledingen,  

 

De dominicaanse studiedag wordt geïnitieerd door het Dominicaans Besturen Beraad.  

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie om met zusters, broeders en leken deze studiedag  

te houden. Corona maakte het ons de voorbije twee jaren onmogelijk om deze dag te 

realiseren. We misten ook de ontmoeting met elkaar. Daarom zijn wij des temeer  

verheugd u nu wel uit te kunnen nodigen. 

 

Een dag van bijpraten na zo lange tijd maar zeker ook een dag van studie om  

met elkaar in gesprek te gaan over het thema: 

 

 

 

LEVENSWEG EN SPIRITUALITEIT 

Spiritualiteit in beweging 
 

 Blijven inspireren en onderweg zijn 

 

 

Onze religiositeit en spiritualiteit, ons godsbeeld, veranderen in de loop der jaren. 

Ontwikkelingen in kerk en samenleving, maar ook belangrijke gebeurtenissen in ons  

eigen leven kunnen daarop van grote invloed zijn. Ons religieus leven kan ons helpen  

goed om te gaan met wat ons overkomt. Keuze- en/of crisismomenten vragen om  

bezinning en herijking van je spiritualiteit en is daarmee altijd in beweging.  

Heel recent merkte ieder van ons dit door corona. De corona besmettingen  

beïnvloedden ons dagelijks leven, onze levensweg en wellicht ook onze spiritualiteit.  

Onze levensweg is nog steeds in beweging en spiritualiteit beweegt mee. 

 

Prof. Dr. Stephan van Erp, lekendominicaan, verbonden als professor aan  

de KU Leuven en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen,  

verzorgt deze dag de inleiding. Hij neemt ons mee op weg door te vertellen  

over zijn ervaring met en zijn visie op spiritualiteit.  

 



Programma van deze dag: 
 

Vanaf 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee 

10.30 uur: start studiedag: welkom door de dagvoorzitter – we zingen een lied en 

   inleiding door prof. dr. Stephan van Erp 

                                   

11.45 - 12.45 uur: gesprek in groepen 

 

13.00 uur:    de lunch wordt u aangeboden in de aula en er is tijd voor informele 

ontmoeting 

 

14.00 uur:  vervolg van het programma in plenaire vorm  

 

15.00 uur:  afsluiting van het plenaire gedeelte 

15.15 uur:  afsluitende viering in de kapel 

Voor wie wil, nog een kop koffie en/of een krentenbol in de aula 

 

 

Voorbereidingscommissie DBB-DLN:  

Zr. Regina Plat, zr. Baptiste Tuin, Ineke van Cuijk, Regio Rijnmond e.a. 

 

 

 

OPGAVE:  

In verband met de voorbereiding willen we graag weten  

hoeveel mensen we kunnen verwachten.  

Wilt u zich aanmelden voor 15 april bij:  

Ineke van Cuijk, via cdjvancuijk@gmail.com  

Voor eventueel overleg 06-38115711 

 

Kosten voor deze dag: € 10,-- p.p. 

Graag contant te voldoen aan het begin van de dag.  

 

 

 

We zien u graag op deze studiedag  

van het Dominicaans Besturen Beraad 

in het gastvrije huis van de zusters  

Dominicanessen van Voorschoten. 

 

Adres: Veurseweg 3 | 2251 AA Voorschoten  

Routeplanner instelling:  

Kon. Marinelaan 6 |2251 BB Voorschoten 

U kunt parkeren op het terrein van de brandweer in de bocht van de Kon. Marinelaan. 

De parkeergelegenheid op het kloosterterrein is beperkt. 

 

Hartelijke groet in Dominicaanse verbondenheid, 

Zr. Margo Verspeek OP,  

voorzitter Dominicaans Besturen Beraad. 

    Zicht op klooster Voorschoten 

mailto:cdjvancuijk@gmail.com

