Locatie
Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht; tel: 030- 268 0458.
Bereikbaarheid: Loop vanuit NS station rechtdoor Hoog-Catharijne
richting centrum stad naar Vredenburgplein. Steek dwars over en
ga via de Drieharingstraat naar de Oude Gracht. Ga naar de
linkerzijde (kant Winkel van Sinkel) en volg het Oud Kerkhof. Steek
over naar Achter de Sint Pieter. Neem de eerste straat links en daar
is Keistraat 9. Met de auto: raadpleeg uw routeplanner en de
stadskaart voor parkeeropties.
De zaal is vanaf 13.30 uur open en de toegang is gratis.
U bent van harte welkom.
……………………………………………………………………

Uitnodiging
Ariëns Lezing 2019 te Utrecht
Dr. Paul Luykx
spreekt over
‘Ariënsvereerder Gerard Brom (1882-1959)’

Aanmeldstrook Ariëns Lezing 20 juni 2019
Ik kom met…..personen
Naam:………………………………………………………………..
Straat en nummer / postbus:…………………………………………
Postcode en plaats:……………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………
Stuur het aanmeldingsformulier s.v.p. in een gefrankeerde envelop
naar:
Ariëns Comité,
de heer Jan Hinke, secretaris,
Galileïstraat 49
1223 GL Hilversum
of mail alle adresgegevens en aantal personen naar:
secretaris@arienscomite.nl
Bezoek onze homepage: www.arienscomite.nl

Donderdagmiddag 20 juni 2019
13.30 – 17.00 uur
Ariënsinstituut
Keistraat 9, 3512 HV Utrecht

Ariëns Lezing 2019

Programma
20 juni 2019

Het Ariëns Comité organiseert de Ariëns Lezing 2019 samen met
het Ariënsinstituut, de priester- en diakenopleiding van het
Aartsbisdom Utrecht. De Ariëns Lezing wordt gehouden in de
Ariënszaal van het Ariënsinstituut, Keistraat 9 te Utrecht op
donderdagmiddag 20 juni 2019.
Dit jaar spreekt Dr. Paul Luijkx, historicus, over leven en werk van
Gerard Brom (1882-1959). Alphons Ariëns is als priester, missionair
theoloog en emancipator van beslissende invloed geweest op de
ontwikkeling van de katholieke zuil en het denken en doen daarin.
Gerard Brom, o.a. hoogleraar kunstgeschiedenis en Nederlandse
letterkunde was van jongs af aan betrokken bij het werk van
Alphons Ariëns en groeide tijdens zijn leven uit tot een van de
grootste vrienden (of vereerders) van Ariëns. Naast het vele dat
Gerard Brom gedaan en ontwikkeld heeft, besteedde hij na het
overlijden van Alphons Ariëns veel van zijn tijd aan het bij elkaar
brengen van het grote Ariëns archief. In 1941 kon hij zijn tweedelige
biografie van Alphons Ariëns presenteren, die sindsdien geldt als
een belangrijk standaardwerk en bronnenboek. Het belooft een
boeiende lezing te worden, waarin duidelijk zal worden waarom
Ariëns nog altijd van belang is en welke rol Brom daarin gespeeld
heeft.

Ariëns Lezing 2019

13.30-14.00 uur:

Zaal open, inloop met koffie en thee

14.00-14.15 uur:

Welkom en opening door Hub Crijns,
vicevoorzitter Ariëns Comité, die u bijpraat
over het Ariëns Comité en het proces van
zaligverklaring

14.15-15.15 uur:

Dr. Paul Luykx spreekt over ‘Ariënsvereerder
Gerard Brom (1882-1959)’

15.15-15.30 uur

Pauze, thee en koffie

15.30-16.15 uur

In gesprek met elkaar. Er is alle ruimte
voor discussie met de inleider en met elkaar

16.15 uur

Afsluiting van de Ariëns Lezing 2019 door
Hub Crijns, vicevoorzitter Ariëns Comité

16.20-17.00 uur

Napraten met hapje en drankje.
Bezoek ook de stand van het Ariëns Comité

