
Programma
14.00 uur  Opening.
14.05 uur Presentatie van de biografie
  DR. KARIM SCHELKENS - Hoofddocent Tilburg University en KU Leuven
14.15 uur De zielzorger, van kapelaan tot eminentie
  DR. BRIAN HEFFERNAN - Research Fellow KU Leuven
14.35 uur De oecumene als springprocessie
  PROF. DR. BERT GROEN - Emeritus hoogleraar Universiteit Graz
14.55 uur Pauze
15.00 uur  Het jodendom. De ontdekking van een wereld
  PROF. DR. MARCEL POORTHUIS - Hoogleraar Interreligieuze dialoog Tilburg University
15.20 uur Willebrands, katholiek en diplomaat
                               SIGRID KAAG MA - Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
15.40 uur Afsluiting

Praktisch
De bijeenkomst gaat door op zondag 24 januari 2021, met aanvang om 14.00 uur in de Kerk van de Doopsgezinde 
Gemeente in Den Haag, aan de Paleisstraat 8, en is te volgen via livestream. 
Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via www.tiu.nu/Willebrands. Na inschrijving ontvangt u een link 
voor de zoombijeenkomst. 
U kunt aangeven graag fysiek aanwezig te zijn en ontvangt tijdig bericht of dat mogelijk is.

Diplomaat, herder en gespreksgenoot

Symposium bij de biografie van kardinaal Willebrands

24 januari 2021, 14.00 - 15.45
Doopsgezinde kerk Den Haag & livestream

Recent verscheen de goed ontvangen biografie Johannes 
Willebrands. Een leven in gesprek bij uitgeverij Boom. In 
Nederland vooral bekend als aartsbisschop van Utrecht, 
is Willebrands’ vaak vergeten verdienste mondiaal: als 
bevlogen diplomaat bouwde hij relaties op in de Arabi-
sche en Israëlische wereld, en terwijl het IJzeren Gor-
dijn nog werelden scheidde, timmerde hij aan contac-
ten met de patriarchen van Constantinopel en Moskou.

Vier gerenommeerde sprekers belichten vanuit hun per-
spectief het boeiende leven en werk van deze West-Friese 
kardinaal met wereldallure. Bijzonder verheugd zijn we met 
de toezegging van minister Sigrid Kaag, wier ervaring als di-
plomaat en betrokkenheid bij het Midden-Oosten aansluit 
bij een wereld waarin ook Willebrands zich thuis voelde.
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