Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Uitnodiging
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit voor haar studiemiddag

‘Europa, méér dan een economische eenheid’
Oriëntaties vanuit de Katholieke Sociale Leer
29 mei 2015
In zijn rede tot het Europees Parlement op 25 november 2014 gaf paus Franciscus “een
boodschap van bemoediging om terug te keren naar de vaste overtuiging van de stichters van de
Europese Unie, die een toekomst voorzagen op basis van het vermogen om samen te werken om
verdeeldheid te overbruggen en vrede en broederschap tussen alle volkeren in dit werelddeel te
bevorderen. In het hart van dit ambitieuze politieke project stond het vertrouwen in de mens,
niet zozeer als burger of economisch middel, maar in de mens als personen met een
allesoverstijgende waardigheid”.
Een bewogen oproep gezien de actuele uitdagingen voor Europa als globalisatie, vluchtelingen,
emigratie, nationalisme, EU grensconflicten, etc. Paus Franciscus hecht, in navolging van zijn
voorgangers, groot belang aan de christelijke identiteit van Europa om haar toekomst zeker te
stellen. Europa is immers meer dan een economische eenheid. Aandacht is nodig voor een
solidaire samenleving, voor werkgelegenheid en een rechtvaardige inkomensverdeling, voor het
milieu, voor godsdienstvrijheid, etc. Het streven naar een goede Europese samenleving, naar een
Bonum Commune, is niet alleen een taak voor de politiek en de staat. Iedereen is
medeverantwoordelijk voor een rechtvaardige samenleving; een samenleving die iedere mens in
staat stelt zijn of haar persoonlijke vervolmaking vollediger en gemakkelijker te verwezenlijken.
Deze achtste studiemiddag van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk wil aandacht
besteden aan de grondslag van de Europese Unie, haar joodse-, christelijke- en humanistische
bronnen. Ingegaan wordt op de ideeën van haar grondlegger Robert Schuman. Zijn idee voor de
vorming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was primair bedoeld om de vrede
in Europa te bestendigen ten gunste van de heropbouw van Europa. De huidige Europese Unie
lijkt echter georiënteerd te zijn op economische belangen. Tijd voor een ‘re-ideologisering’ van
het Europa-debat. Waartoe dient Europa nu de verzoening een feit is geworden, de
wederopbouw geslaagd is en het goddeloze communisme verslagen?
Belicht wordt de rol van de verenigde bisschoppenconferenties van de landen die lid zijn van de
Europese Unie. Doelstelling en de actualiteit in pastorale vraagstukken die de Europese Unie
aangaan komen aan de orde. De actuele ontwikkelingen in Oost-Europa worden bezien vanuit de
Sociale Leer. Heeft religie en nationale gezindheid, beide destijds onderdrukt, in de postcommunistische samenleving geleidt tot een politiek-religieus-nationaal fundament en daarmee
als alternatief voor de westerse samenleving die zich kenmerkt door een maakbaarheidsvisie?
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Wie, wat, waar, wanneer en hoe
De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk.
Uitgenodigd zijn allen die zich om welke reden dan ook door dit thema aangesproken voelen.
Wanneer: 29 mei 2015
Tijd: 13.00-17.00 uur
Toegang: vrij, na afloop deurcollecte (ter bestrijding van de onkosten)
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
Connexxion bus 9, éénmaal per uur, vanaf station Heemstede 12:09, halte Bartenbrug 12:20.
Aanmelden (verplicht) vóór 15 mei 2015 op info@cslk.nl of op 0252-345345 (Tiltenberg).
Meer informatie bij bestuurslid, Philip Weijers, info@cslk.nl en op onze site www.cslk.nl.
PROGRAMMA

13.00 - 13.30 uur

Ontvangst en registratie

13.30 - 13.40 uur

Opening en inleiding door ing. Ph. S. Weijers BScR

13.40 - 14.10 uur

‘Schuman’s referentiekader voor de EU van nu’, Dr. M. Krijtenburg

14.10 - 14.50 uur

‘Waarden en Religie, wat hebben die te maken met de EU?’,
Mr. J. J. A. M. van Gennip

14.50 - 15.05 uur

Pauze

15.05 - 15.30 uur

‘De plaats, taken en betekenis van COMECE in de Europese Unie’,
Mgr. Mr. Drs. Th. C. M. Hoogenboom

15.30 - 16.00 uur

‘Katholieke sociale leer in Oost-Europa; tussen gelovige inspiratie en
geseculariseerd christendom’, Drs. F. Hoppenbrouwers

16.00 - 16.30 uur

Paneldiscussie en uitwisseling met de zaal

16.30 – 17.30 uur

Afsluiting en drankje
Personalia

Mr. J. J.A. M. van Gennip, vml. Senator van het CDA (1991-2007), voorzitter Socires (1)
Dr. Mgr. Mr. Drs. Th. C. M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom, lid COMECE (2)
Mr. Drs. F. Hoppenbrouwers, projectleider bij Stichting Communicantes (3)
Dr. M. Krijtenburg, docent Hogeschool en onderzoeker European studies, The Hague University (4)
Ing. Ph. S. Weijers BScR, permanent diaken en vice-voorzitter van het CSLK
(1)
(2)
(3)
(4)

www.parlement.com/id/vg09llp5wjzj/j_j_a_m_jos_van_gennip, www.socires.nl
aartsbisdom.nl/organisatie/pages/MgrHoogenboom.aspx, www.comece.org
communicantes.nl
www.campusdenhaag.nl/crk/promovendi/mkrijtenburg.html

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, Zilkerduinweg 375, 2114AM, Vogelenzang

