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Sint-Janslezing 15 februari 2019

Geachte Raad,
Op 15 februari 2019 vindt in de Sint-ianskathedraal in 's-Hertogenbosch de tweede Sint-Janslezing
plaats: een jaarlijkse gelegenheid elkaar te ontmoeten als vertegenwoordigers van het openbaar
bestuur en de R.K.-Kerk. 1k wil u daarvoor van harte uitnodigen.
In de eerste Sint-Janslezing sprak drs. Theo Bovens, gouverneur van de Koning in de provincie
Limburg, vorig jaar over de toekomst van ons religieus erfgoed. Een belangwekkend thema dat de
komende jaren op de agenda staat van zowel overheid als Kerk.
De Sint-Janslezing krijgt een vervolg, omdat ik er veel waarde aan hecht dat Kerk en het publieke
bestuur elkaar blijven ontmoeten en met elkaar in gesprek blijven. Genodigd zijn ook dit jaar
bestuurders en volksvertegenwoordigers die wonen en/of werken binnen de grenzen van het Bisdom
van 's-Hertogenbosch. De tweede Sint-Janslezing zal worden gehouden op vrijdag 15 februari 2019
om 15.00 uur in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Wilt u deze datum alvast noteren?
Onze hoofdspreker is Stijn Steenbakkers, wethouder te Eindhoven (economie, Brainport, innovatie,
onderwijs en sport). Hij zal ingaan op actuele economische ontwikkelingen in Noord-Brabant en de
kansen en uitdagingen die deze met zich meebrengen. Welke inspiratie kan daarbij worden
gevonden in het katholiek sociaal denken? Er zal volop gelegenheid zijn voor interactie. Aansluitenc
bent u van harte welkom voor een drankje in het op loopafstand gelegen Sint-Janscentrum.
Een nadere uitnodiging en de mogelijkheid u aan te melden, volgen in januari. 1k hoop u op 15
februari te begroeten! Voor nu wens ik u van harte een Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.
Hoogachtend,

t
Mgr. dr. Gerard de Kor
Bisschop van 's-Hertogenbosch
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