
 

 

UITNODIGING   

Datum: Woensdag 4 juli 2018 

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 

Ontvangst vanaf 19.30 uur  

Locatie: Huize Groenberg, Molenstraat 27 in Oirschot 
Genodigden: 

 

Vriendelijk 

Verzoek: 

CDA’ers en belangstellenden 

Relaties PPP 

Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die 

zich mogelijk door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het 

algemeen, aan mensen die maatschappelijke belangstelling hebben. 
Gelieve u tevoren aan te melden! 

Inleider: Ernst Hirsch Ballin 

Referent: Dave Ensberg-Kleijkers 

 

 
 
 

 
 

  

 

Geachte CDA’ers, geachte belangstellenden, 

 

De tijd van stabiele gesloten gemeenschappen ligt achter ons. We plukken nog de 

vruchten van hun onderlinge solidariteit, maar zijn we voorbereid op een toekomst 

waarin het leven van mensen zich afspeelt veranderlijke levensfasen, vaak op 

verschillende plaatsen en allerhande netwerken?  

In zijn inleiding bespreekt Ernst Hirsch Ballin de vraag waardoor burgerschap in de 

21ste eeuw gekenmerkt moet worden. Het christendemocratische denken over 

politiek en samenleving is ontstaan in reactie op de industriële revolutie. Welke 

perspectieven opent dit denken voor mensen die zich afvragen hoe ze zich kunnen 

verhouden tot de veranderingen die onze tijd kenmerken, zoals intens 

gegevensverkeer, nieuwe vormen van politieke actie, handel en conflicten, en een 

herbronning van geloof en geloofsgemeenschappen?  

Na de inleiding zal Dave Ensberg-Kleijkers gevraagd worden als eerste zijn reactie 

te geven. Aansluitend wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog. 

 
Prof. Ernst Hirsch Ballin is verbonden aan de rechtenfaculteit van Tilburg University en aan 

het Asser Instituut van Internationaal en Europees recht/Universiteit van Amsterdam. Zijn 
speciale aandacht hebben constitutionele vraagstukken en burgerrechten. Hij was driemaal 
minister van justitie, lid van de Eerste Kamer en lid van de Raad van State. Tal van 
prestigieuze onderscheidingen werden hem toegekend. 
Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurskundige. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van 
Stichting Biezonderwijs in Tilburg en bestuursvoorzitter van Kompass, mensenrechten 
dichtbij. In 2015 won hij de Jan Peter Balkenende Award voor zijn “bijzondere bijdrage” aan 

de ontwikkeling van het christendemocratisch gedachtegoed en “als voorvechter voor de 
multiculturele samenleving”. In 2017 debuteerde hij als schrijver met het boek "Bezielde 
Beschaving". 

 

Vriendelijke groet, 

Mia Sol, vz PPP 

06 27565443 

 

 

Thema: Biedt ons appel een 
christendemocratisch perspectief  

op de 21ste eeuw? 
 

Graag horen we vóór 2 juli 

via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com 

of u aanwezig bent. 

 

september 
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