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Geachte Lezer,
Op vrijdag 14 februari 2020 vindt in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch de derde Sint-Janslezing plaats: een jaarlijkse gelegenheid elkaar te ontmoeten als vertegenwoordigers van het openbaar
bestuur en de R.-K. Kerk. ik wil u daarvoor van harte uitnodigen.
In de eerste Sint-JansLezing sprak drs. Theo Bovens, gouverneur van de Koning in de provincie Limburg, over de toekomst van ons religieus erfgoed. Een belangwekkend thema dat de komende jaren
op de agenda staat van zowel overheid als Kerk. Vorig jaar in de tweede Sint-JansLezing sprak drs.
Stijn Steenbakkers, wethouder te Eindhoven, over economische ontwikkelingen in Noord-Brabant,
kansen en uitdagingen in relatie tot het katholiek sociaal denken.
De derde editie van de Sint-JansLezing komt eraan. Dit 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 derde Sint-Janslezing zal worden gehouden op:
vrijdag 14 februari 2020 om 15.00 uur in de Sint-JanskathedraaL te 's-Hertogenbosch.
Onze hoofdspreker is Yvonne Zonderop. Zij is zelfstandig auteur, gespreksleider en bestuurder met
een Lange journalistieke staat van dienst. Ze schrijft als vaste medewerker sinds 2010 voor de Groene
Amsterdammer over diverse maatschappelijke vraagstukken. Ook is zij columnist bij SER Magazine. Ze
schreef onder meer het boek 'Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie (2018).
Yvonne Zonderop zal spreken over het algemeen belang van de christelijke erfenis.
Er zal volop gelegenheid zijn voor interactie. Aansluitend bent u van harte welkom voor een drankje
in het op Loopafstand gelegen Sint-Janscentrum.
Ik hoop u op 14 februari te begroeten!
U kunt zich aanmelden tot 8 februari via: sintjanslezing@bisdomdenbosch.nl
Voor nu wens ik u van harte een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.
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