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Geachte Raad,
Op vrijdag 15 februari a.s. vindt in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch de tweede SintJanslezing plaats: een jaarlijkse gelegenheid elkaar te ontmoeten als vertegenwoordigers van het
openbaar bestuur en de R.K.-Kerk. Ik nodig u daarvoor van harte uit.
De lezing wordt dit jaar verzorgd door Stijn Steenbakkers (CDA), wethouder in Eindhoven:

"Het politieke probleem van de mensheid is om drie dingen te combineren:
economische efficiëntie, sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid."
(John Maynard Keynes)
"Hoewel de cijfers over 2018 nog niet officieel bekend

!H

zijn, verwachten we in de provincie Noord-Brabant 3,1%
economische groei. In het deel waar ik als wethouder

i

Economie verantwoordelijk voor mag zijn, Brainport

.1

Eindhoven, 3,4%. In 2017 heeft Brainport Eindhoven
zelfs 4,9% economische groei gerealiseerd. Ongekend
mooie groeicijfers. We kunnen dus stellen dat het goed
gaat met onze economie. Niks meer aan doen. Toch?
Natuurlijk mogen we daar met elkaar blij en trots op
zijn. Echter in de diepere lagen van onze economie en
samenleving speelt er meer. Profiteert iedereen wel
echt mee van het succes? Is onze economie in balans? Is er
voldoende bestaanszekerheid? De veel genoemde tweedeling. De recente opkomst
van de 'gele hesjes'. Hoe moeten we als politiek / samenleving met deze vragen en
uitdagingen omgaan? En welke inspiratie kan het katholiek sociaal denken hierbij
bieden? Hierop geef ik mijn visie tijdens de Sint-Janslezing."
Stijn Steenbakkers

Bisdom van 's-Hertogenbosch

Parade 11

-

postadres: Postbus 1070

-

-

5211 KL 's -Hertogenbosch

5200 BC's-Hertogenbosch

-

-

telefoon: 073 523 20 20

web: www.bisdomdenbosch.nl

pagina 2 van 2

In een co-referaat zal ik vervolgens op het thema van de lezing reflecteren, waarna er ruime
gelegenheid is om plenair met elkaar van gedachten te wisselen. Aansluitend bent u van harte
welkom voor een drankje in het op loopafstand gelegen Sint-Janscentrum.
Datum:

vrijdag 15 februari 2019, 15.00 uur.

Eindtijd lezing:

circa 16.30 uur.

Eindtijd bijeenkomst: 18.00 uur.
Locatie:

Sint-Janskathedraai, Torenstraat 16, 's-Hertogenbosch.
Sint-Ja nscentrum, Papenhulst 4, 's-Hertogenbosch

N.B.: in de Sint-Jan kan het koud zijn.
Uw aanmelding (met vermelding van uw functie) ontvangen we graag voor 1 februari 2019 via:
sintjanslezing@ bisdomdenbosch.nl.
De bevestiging voor deze lezing ontvangt u de week voor de lezing.
Ik hoop u op 15 februari in de Sint-Janskathedraal te mogen begroeten!
Hoogachtend,

)

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van 's-Hertogenbosch

