
 

  

 

      

UITNODIGING     

  

Datum: Donderdag 17 juni 2021 

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur 
Ontvangst vanaf 19.00 uur  

Locatie: Klooster Nieuwkerk 
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Klooster+Nieuwkerk+goirle&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
Anders dan eerder gemeld: er wordt geen zoomdeelname geboden. 

Genodigden: 
 

Vriendelijk 
Verzoek: 

CDA-ers en belangstellenden 
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen 

omgeving die zich mogelijk door het onderwerp 
aangesproken voelen of meer in het algemeen,  
mensen die maatschappelijke belangstelling hebben. 

Aanmelden is verplicht: het aantal plaatsen hangt af 
van de dan geldende corona maatregelen. 

Inleider: Bisschop G. de Korte van het bisdom Den Bosch 

  

 
 
 

 
  
 

Geachte CDAers, geachte belangstellenden, 

 
 

Op 17 juni organiseert de werkgroep Praktische Politieke Philosophie een 

dialoogconferentie over de christelijke visie op het goede leven. De wereld 
verandert door corona en sommige veranderingen gaan sneller dan we tot begin 
dit jaar voor mogelijk hielden. Deze tijd vraagt om woorden en beelden opnieuw 

te doordenken en onderling te verduidelijken. Dat geldt ook het goede leven. 
Inleider op dit thema is bisschop Gerard de Korte. 

 
Aan de orde komen onder meer: 

• Hoe verhouden we ons tot kwetsbaarheid en sterfelijkheid? 

• Hoe verhouden het individu en de gemeenschap zich nu tot elkaar? 

• Hoe verhoudt God zich tot het lijden en de pandemie? 

• Welke economische orde past ons na corona  

in het licht van Laudato Si, in het licht van rentmeesterschap. 

• Wat betekenen de veranderingen voor kerk en samenleving? 

 
Bisschop de Korte studeerde geschiedenis en theologie. Hij promoveerde op "Het 

pastoraat van de verzoening". In 1987 werd hij tot priester gewijd en in 2001 tot 
bisschop. In 2016 was zijn benoeming in Den Bosch. In 2015 werd hij verkozen 
tot theoloog des Vaderlands. 

Na de inleiding van bisschop de Korte bent u van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan de dialoog. 
 

Vriendelijke groet, 
Mia Sol, vz PPP 
06 27565443 

Thema:  
De christelijk visie op het goede leven in 

een veranderende wereld  
 
 

 
 

Graag horen we via Elly Lammers 
pcbjlammers1@gmail.com  of u aanwezig bent 
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