
 
Godsverbondenheid

De inspiratie van de eerste  
dominicaanse theologen

De Sint-Pauluskerk is de kloosterkerk 
van de dominicanen of predikheren. 
De oorspronkelijke kerk werd ingewijd 
door Albertus de Grote. Met de bouw 
van de gotische kerk als vervanging 
van de romaanse kerk uit 1276 werd 
begonnen in 1517. Pas in 1571 waren 
de werken voltooid en werd de kerk 
ingewijd. De Calvarie berg aan de zuid
zijde van het schip werd tussen 1697 
en 1747 aangelegd. Het dominicanen
klooster werd in 1796 door de Franse 
overheid opgeheven.
 
In 1968 verwoestte een brand het hele 
dak van de kerk, de gewelven en het 
interieur werden zwaar beschadigd. 
In 1990 werd het interieur gerestaureerd, 
inclusief het orgel. In 2020 zal een 
gemeenschap van dominicanen terug
keren naar Antwerpen. De SintPaulus
kerk wordt hun kloosterkerk.
 

Studiedag
Zaterdag 7 november 2020

SintPauluskerk
SintPaulusstraat 22 — Antwerpen

Met bijdragen van Inigo Bocken, 
Erik Borgman, Marcel Braekers, 
Stephan van Erp, Rob Faesen,  
Anton Milh en Olivier Riaudel.

15 x 21 cm, 90 blz.
ISBN 9789085285892

€ 15,95
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De Dominicaanse Lekengemeenschap 
Vlaanderen en de Dominicaanse  
Lekengemeenschap Nederland nodigen 
u uit op een studiedag met als thema
 

Godsverbondenheid
De inspiratie van de eerste  
dominicaanse theologen

De dominicaanse spiritualiteit is door
drongen van vrijheid en zorgeloosheid. 
Dat heeft alles te maken met een 
verbondenheid met God. Over die 
verbonden heid hebben de dominicanen 
in de begintijd van de orde eigenzinnige 
visies ontwikkeld die tot op de dag van 
vandaag blijven inspireren.

Tijdens deze studiedag willen we u 
laten kennismaken met enkelen van 
hen: Albertus Magnus, Dominicus, 
Thomas van Aquino,  Meister Eckhart 
en Catharina van Siena.
Hoe ervaarden zij hun relatie tot God? 
Hoe kreeg die Godsverbondenheid 
gestalte in hun leven en denken?

De sprekers zijn Anton-Marie Milh, 
Olivier Riaudel, Stephan van Erp,  
Marcel Braekers en Erik Borgman.

Programma
vanaf 09.30u  
Onthaal met koffie en thee

10.00u Welkom  
 door Annemie Deckers
10.05u Dominicus:  
 een historisch relaas 
 door AntonMarie Milh o.p.
10.35u Albertus Magnus:  
 aanwezigheid door het licht
 door Olivier Riaudel o.p.
11.05u Thomas van Aquino:  
 gehoorzaam aan een  
 onbekende God
 door Stephan van Erp

11.35u Middaggebed
11.50u Lunch

13.00u Meister Eckhart: 
 het verliezen en vinden van God
 door Marcel Braekers o.p.
13.30u Catharina van Siena: 
 in de cel van de zelfkennis 
 door Erik Borgman

14.00u Voor de geïnteresseerden:  
 bezoek aan de SintPauluskerk 
 met gids

Inschrijven?
Gelieve in te schrijven  
voor vrijdag 23 oktober. 

Stuur een e-mail naar: 
DominicaanseLekenVlaanderen@gmail.com 
met vermelding van naam en adres.

De inschrijving is definitief na 
overschrijving van de deelnameprijs  
van 25 euro per persoon  
op rekeningnummer BE 51 7380 1673 6562 
van “Dominicaanse familie Vlaanderen”.

Lunch wordt voorzien en is  
inbegrepen in de deelnameprijs.

Praktisch
Wanneer?
Zaterdag 7 november 2020 
van 09.30u tot 14.00u.

Waar?
Sint-Pauluskerk
SintPaulusstraat 22    
2000 Antwerpen
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