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God	  in	  Nijmegen

Nijmegen	  is	  een	  bijzondere	  stad,	  ook	  
levensbeschouwelijk	  gezien.	  Na	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog	  herbergde	  Nijmegen	  een	  bonte	  
schakering	  aan	  kerken,	  religieuze	  ins?tuten	  en	  
bewegingen.	  Dominees	  en	  professoren,	  idealisten	  en	  
religieuzen	  zochten	  er	  naar	  nieuwe	  vormen	  voor	  hun	  
godsgeloof	  en	  hun	  engagement	  met	  de	  stad	  en	  de	  
mensen	  die	  er	  wonen.

En	  dat	  is	  nog	  steeds	  zo.

Tijdens	  de	  studiedag	  God	  in	  Nijmegen.	  Toen,	  nu	  en	  dan	  
van	  de	  Nijmeegse	  Raad	  van	  Kerken	  kijken	  we	  eerst	  
terug,	  en	  dan	  vooruit.	  Het	  terugkijken	  doen	  we	  samen	  
met	  Lodewijk	  Winkeler,	  directeur	  van	  het	  Katholiek	  
Documenta?e	  Centrum	  van	  de	  Radboud	  Universiteit,	  en	  
kenner	  van	  de	  religieuze	  geschiedenis	  van	  de	  stad.	  
Pastor	  Jos	  van	  Rooij	  zoomt	  vanuit	  die	  brede	  blik	  in	  op	  de	  
geschiedenis	  van	  de	  Groenestraatkerk.

Vooruitkijken	  doen	  we	  door	  kennis	  te	  maken	  met	  vier	  
(van	  de	  vele)	  religieuze	  ini?a?even	  die	  vandaag	  de	  dag	  
onze	  stad	  kleuren,	  en	  door	  samen	  in	  gesprek	  te	  gaan	  
over	  de	  nabije	  toekomst.	  Hoe	  krijgt	  ons	  geloof	  nu	  vorm?

Iedereen	  die	  betrokken	  is	  bij	  Nijmegen	  of	  bij	  de	  kerken	  
in	  Nijmegen	  en	  omstreken	  is	  van	  harte	  uitgenodigd.

	  9.30u	  –	  10.00u
Ontvangst	  en	  koffie

10.00u
Aanvang	  programma

Stefien	  Jansen,	  voorzi`er	  Raad	  van	  Kerken	  Nijmegen	  e.o.,	  opent	  de 	  
studiedag

Lodewijk	  Winkeler,	  directeur	  Katholiek	  Documenta?e	  Centrum,	  
bespreekt	  de	  naoorlogse	  geschiedenis	  van	  religieus	  Nijmegen.

Jos	  van	  Rooij,	  voormalig	  pastor	  in	  Nijmegen	  en	  tegenwoordig	  in	  
Groesbeek,	  spitst	  dit	  toe	  door	  te	  vertellen	  over	  honderd	  jaar	  God	  in	  
de	  Groenestraatkerk.

De	  lunch	  wordt	  u	  aangeboden	  door	  de	  Raad	  van	  Kerken

In	  de	  middag	  kunt	  u	  in	  twee	  rondes	  deelnemen	  aan	  workshops	  
met	  mensen	  van	  vier	  vitale	  religieuze	  ini?a?even	  in	  het	  Nijmegen	  
van	  nu:

Ria	  van	  Dinther,	  tot	  voor	  kort	  abdis	  van	  het	  clarissenklooster	  De	  
Bron	  in	  het	  Waterkwar?er

Paul	  Oosterhoff,	  predikant,	  Protestantse	  Diaconie	  Nijmegen

Henk	  Gols,	  predikant	  en	  benedic?jns	  oblaat,	  Oecumenisch	  City	  
Pastoraat	  in	  de	  Stevenskerk

Kees	  Scheffers,	  staflid	  en	  geestelijk	  verzorger,	  Centrum	  Ouderen	  en	  
Levensvragen,	  Nijmegen

16.00u
Plenaire	  afslui?ng	  en	  borrel


