VOLG DE LIEFDE!

Leiderschap in het licht van
Franciscus en Clara van Assisi
30 en 31 augustus 2018
Tweedaags congres bij het afscheid van
Gerard Pieter Freeman, hoogleraar
franciscaanse spiritualiteit
In dit tweedaagse congres onderzoeken we praktijken van
leiderschap in het heden en verleden. Aanleiding is het afscheid
van Gerard Pieter Freeman als hoogleraar franciscaanse
spiritualiteit, theologie en geschiedenis. Hij heeft veel onderzoek
gedaan naar het leven en het leiderschap van Clara van Assisi.
De inspiratie van Clara en Franciscus wordt in verband gebracht
met actuele voorbeelden en huidige praktijken van leiderschap.
Welke krachten – persoonlijk, sociaal, spiritueel – kenmerken
goed leiderschap? Welke krachten zijn juist nu belangrijk, maar
misschien in onze tijd onzichtbaar geraakt?
Omdat maatschappelijke dialoog een motor is van het
wetenschappelijk discours, richt dit congres zich tot: vrouwen
en mannen met wetenschappelijke kennis over Franciscus, Clara
en leiderschap, maar ook leidinggevenden bij maatschappelijke
organisaties op het gebied van onderwijs en zorg.

Tilburg School of Catholic Theology

Programma
Donderdag 30 augustus 2018
Locatie: auditorium Catharijneconvent, Utrecht
10.00
10.15
10.45
11.30
11.45
12.30
13.45
14.30
15.45
16.15
17.00
17.30
18.30

Opening door Bert de Jong (voorzitter Franciscaans
Studiecentrum)
Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum): 		
Exemplarisch leiderschap
Br. Bernardus ocso (abt Koningshoeven): Spiritueel 		
leiderschap
Pauze
Theo van der Zee (coördinator katholiek onderwijs 		
Verus): Leiden als respons op een roeping
Lunch
Monique van Dijk-Groeneboer (Tilburg School of 		
Catholic Theology): Vrouwelijk en mannelijk leiderschap
Workshops: Leiderschapsoefeningen met koordirigent,
coach en leraar (zie informatie hieronder)
Pauze
Marieke Bouwman (directeur woonzorgcentrum 		
St. Elisabeth): Mensen thuis brengen aan de hand van
vier franciscaanse pijlers
Afsluitend paneldebat en lancering van de kenniskringwebsite “Forum Franciscanum”
Borrel
Einde

Vrijdag 31 augustus 2018
Locatie: Tilburg University, CZ007, Tilburg
10.00
10.15
11.00
11.45
12.00
12.45
14.00
14.45
15.30

Opening door Marcel Sarot (decaan Tilburg School of
Catholic Theology)
Willem Marie Speelman (Franciscaans 			
Studiecentrum): Sicut Mater: Franciscus als leider
Jan van den Eijnden ofm (oud-provinciaal 			
Minderbroeders Franciscanen): Reflecties op 		
het leiderschap van Franciscus vanuit de praktijk
Pauze
Bart Koet (Tilburg School of Catholic Theology): Maria
als leraar
Lunch
Michel Versteegh (chirurg Hart Long Centrum Leiden):
Leiden door te volgen: de praktijk van de OK
Marcel Poorthuis (Tilburg School of Catholic Theology):
Mozes als manager
Afsluiting door Willem Marie Speelman (Franciscaans
Studiecentrum)

Openbaar afscheidscollege in de aula
16.15		 Gerard Pieter Freeman (Tilburg School of Catholic 		
		Theology): “Met snelle stap en lichte tred”: Clara’s 		
		leiderschap
17.15
Afscheidsreceptie

Workshops

Praktische informatie

Koordirigent Hanna Rijken, Come, follow me
Leraar Erik van Kerkhoff, De leraar als leider en volger
Coach Harald van Veghel: Waarom doe ik niet wat ik het liefst wil
doen?

Het congres vindt plaats op twee locaties:

Gerard Pieter Freeman

Vrijdag 31 augustus in zaal CZ007 (Cobbenhagen gebouw) van
Tilburg University: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

Gerard Pieter Freeman (1952) studeerde
theologie in Utrecht (UU en KTU) waarbij hij
zich specialiseerde op de spiritualiteit van
Franciscus van Assisi. Hij werkte voor de
Franciscaanse Samenwerking aan de opbouw
van de franciscaanse beweging en verdieping
van de spiritualiteit. Vanaf 1992 verbreedde
hij zijn aandacht naar Clara van Assisi en
de orde van de clarissen. Na zijn promotie
werd hij in 1998 bijzonder hoogleraar franciscaans spiritualiteit,
theologie en geschiedenis aan de Katholieke Theologische
Universiteit Utrecht (de huidige School of Catholic Theology
van de Universiteit van Tilburg). Tussen 1998 en 2014 was hij
ook directeur van het FSC.

De kosten zijn 15 euro per dag (studenten en leden van
religieuze ordes gratis), te voldoen bij registratie via deze link:
https://www.tiu.nu/afscheidfreeman

Donderdag 30 augustus in het auditorium van het
Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Het openbare afscheidscollege is gratis toegankelijk.

Van harte welkom!
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