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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. Dit jaar kozen we voor een actueel thema waarmee we dagelijks in het nieuws 
geconfronteerd worden: 
 

 

 

   OORLOG,  
   HEB JIJ ER VREDE MEE?  
 

 

 Ruim een jaar geleden zijn we uit de veiligheid van onze naoorlogse morele wereld wakker 
geschud. Het is opnieuw oorlog in Europa. Rusland is Oekraïne binnengevallen, met een enorm 
gewapend conflict als gevolg en grove schendingen van mensenrechten en oorlogsrecht. 
Vanuit een open brief van Kerk en Vrede klonk de pacifistische oproep om te stoppen met 
bewapening van Oekraïne en te investeren in onderhandeling met Rusland. Westerse 
bondgenoten echter roepen op tot méér wapensteun om Oekraïense burgers te kunnen 
beschermen. Is het goed om onze handen vuil te maken om erger te voorkomen, al pleiten 
onze ethische principes voor terughoudendheid? 

 
Als dominicanen willen we ons verhouden tot de tekenen 
van de tijd. Hoe denken, spreken en verkondigen wij over 
oorlog en vrede in dit conflict? Op deze dag gaan we met 
elkaar de dialoog aan over de dilemma’s van (deze) oorlog. 
 
 
 



 

 

 

Programma van deze dag 
 
Vanaf 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee | intekenen voor de workshops (middag) 
 
10.30 uur Welkom door de dagvoorzitter in de kapel 
 
10.40 uur Een theologische blik op het oorlogsconflict  | Prof. Dr. Erik Borgman    
 
11.15 uur Tweede kop koffie of thee 
 
11.35 uur Ontwikkelingen in Oekraïne | Cinta Depondt  

medewerker PAX, Programmaleider Eastern Europa & Eurasia (Ukraine). 
  
 PAX is de grootste vredesorganisatie van 
Nederland. Zij werkt aan de bescherming 
van burgers tegen oorlogsgeweld,  
aan het beëindigen van gewapend geweld 
en het opbouwen van inclusieve vrede. 
 

 
12.30 uur   Lunch wordt u aan geboden in de eetzaal van het klooster 

en er is tijd voor informele ontmoeting 
 
13.30 uur       Middagprogramma | diverse workshops in verschillende zalen  

o.a.: - Geweldloos communiceren 

- In kleine kring met elkaar in gesprek over de impact van oorlog 

- Inleiding over de Belgische dominicaan Dominique Pire  

   (winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1958) 

15.00 uur  Afsluitende viering in de kapel   

Voor wie wil nog een kop koffie of thee 

 

 
OPGAVE:  Wilt u zich aanmelden vóór 1 april bij Hans Hamers, via hhamers@stefanus.nl 

 

De kosten voor deze dag worden vergoed door de dominicaanse geledingen.  
 
 
 
We zien u graag op deze studiedag  
van het Dominicaans Besturen Beraad 
in het Dominicanenklooster in Huissen. 
 
 
Hartelijke groet in Dominicaanse verbondenheid, 
 
Voorbereidingscommissie van deze studiedag: 

Hans Hamers (DLN), zr Nadia Kroon, Corinne van Nistelrooij (DLN), br. Leo Oosterveen 

mailto:hhamers@stefanus.nl

