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Nieuw seizoen Academie Rolduc van start

Er komt een achtste seizoen van de lezingenreeks Academie Rolduc. Dit start op vrijdag 1 oktober met
een inleiding over de pastorale regel van Gregorius de Grote.
Dr. Bernhard Hegge en Dr. Lambert Hendriks houden dan een gecombineerde lezing over het boek ‘Regula
Pastoralis’ dat ze samen vertaalden. Het 1600 jaar boek verscheen begin dit jaar voor het eerst in het
Nederlands. Paus Gregorius de Grote schreef het in de zesde eeuw, maar het is nog steeds waardevol voor
christenen van de 21e eeuw.
Academie Rolduc is een reeks lezingen over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij. De
lezingen worden gehouden op vier locaties in Limburg: Kerkrade, Maastricht, Sevenum en Venray. In totaal
staan er voor komend seizoen twaalf lezingen gepland. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere:
Oosterse kerken, mensenrechten, ‘de wereld na corona’, ‘wonderen’ en bijzondere Bijbelverhalen. Naast de
maandelijkse lezingen wordt er onder de vlag van Academie Rolduc een aparte cursus liturgische vorming
gegeven. Deze wordt zowel in Gulpen als in Venray aangeboden. Deze reeks begint half september en bestaat
op beide plekken uit zes middagen van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Alle bijeenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te bezoeken. Deelnemen aan de hele reeks mag
natuurlijk ook. Deelname kost vijf euro per bijeenkomst, ter plekke te voldoen. De reguliere lezingen van
Academie Rolduc beginnen steeds om 19.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Het volledige programma
voor het nieuwe seizoen is binnenkort te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdomroermond.nl/academierolduc Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

Lezingen Academie Rolduc 2021/2022

Kerkrade
Abdij Rolduc, Heyendallaan 82

1 oktober
Kerk, ‘Regula pastoralis’ (‘De pastorale regel’) door Dr. B. Hegge / Dr. L. Hendriks
19 november
Geloven, De Oosterse kerken door Drs. Leo van Leijsen
28 januari
Filosofie, ‘Wonder’ door Dr. H. Timmermans
18 maart
Ethiek, Mensenrechten door Dr. Lambert Hendriks
13 mei
Sociologie, De wereld na corona door Dr. Th. Schepens
10 juni
Geloven, Exegetische inleiding over Gen. 6,1-4 door Drs. R. Gruijters

Maastricht
Annazaal, Via Regia 100
9 december
Filosofie, Ten tijde van Corona door Dr. Detlef Rohling
17 februari
Filosofie, ‘Wonder’ door Dr. H. Timmermans
19 mei
Liturgie, De traditionele Mis door M. Otto pr.

Sevenum
Parochiehuis, Markt 1
26 oktober
Filosofie, Ten tijde van Corona door Dr. Detlef Rohling
19 april
Geloven, Exegetische inleiding over Gen. 6,1-4 door Drs. R. Gruijters

Venray
Paterskerk, Leunseweg 5
11 januari
Ethiek, Mensenrechten door Dr. Lambert Hendriks

