
Sprekers met vertaling Engels–Nederlands
Donderdag 20 september 2018 om 19.00u
Herman Van Rompuy zal het hebben over de crisis van de democratie en de manier
waarop de politiek kan ingrijpen op verdeeldheid. 
Hij is een Belgische en Europese politicus die onder meer eerste minister van België was en
de eerste voorzitter van de Europese Raad.

Vrijdag 21 september 2018 om 9.15u
Sean Hagan zal over leiderschap spreken en tevens bijdragen tot de synthese van de
ingebrachte ideeën.  
Hij is de Algemene Advocaat van het Internationaal Monetair Fonds en lesgever aan het
Kings College in Londen.

Vrijdag 21 september 2018 om 11.00u
Marco Schorlemmer zal spreken over de noodzaak om de contemplatieve kern van het
wetenschappelijk onderzoek te voeden voor onze samenleving die groeit in kennis en
vernieuwing.   
Hij is een wetenschapper bij het Onderzoeksinstituut voor Artificiële intelligentie van de
Spaanse nationale Onderzoeksraad (CSIC). Hij co-coördineert het wetenschappelijke team
van het 'Nationaal Plan voor Waarden' van de Catalaanse regering.

Vrijdag 21 september 2018 om 16.00u
Sr. Teresa Forcades zal uitdagende nieuwe ideeën presenteren over geloof en identiteit.   
Zij behoort tot de contemplatieve orde van de Benedictinessen in Montserrat en is een
actieve commentator van politieke en sociale zaken in Catalonië. Zij is tevens arts en
theologe.

Zaterdag 22 september 2018 om 9.15u
Charles Taylor zal een persoonlijke samenvatting verzorgen van de inbreng van de
sprekers. Hij leidt ook het panel op de laatste dag. Hij spreekt zelf over de nieuwe
uitdrukkingsvormen van wijsheid in onze seculiere tijd.  
Hij is een Canadees filosoof uit Montreal en professor emeritus van de Mc Gill Universiteit.
Hij is bekend voor zijn bijdragen tot een filosofie van de politiek en van de sociale
wetenschappen, van de geschiedenis van de filosofie en het intellect. Hij won hiervoor o.a.
de prestigieuze Templeton prijs.

Zaterdag 22 september 2018 om 16.00u
Robert Johnson zal toelichten hoe een nieuwe manier van denken in de economie een
nieuwe wereldorde kan bevorderen, die gebaseerd is op de principes van vrede en
rechtvaardigheid.  
Hij is de directeur van het Instituut voor Nieuw Economisch Denken, senior partner en
directeur van het ‘Project voor mondiale financiën’ aan het Roosevelt Instituut.
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Zondag 23 september 2018 om 9.15u
Dr. Barry White zal zijn ideeën en werk voorstellen over de contemplatieve praktijk die
de gezondheidszorg kan omvormen. 
Hij is specialist in hematologie in het St. James Hopitaal te Dublin en directeur van de
Nationale  Hemophilie Stichting. Hij is CEO van het nieuwe systeem voor gezondheidszorg
dat in Ierland contemplatieve inzichten zal integreren in de klinische zorg. 
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Workshops met vertaling Engels–Nederlands
Vrijdag 21 september om 14.00u
Cathy Day Contemplatieve opvoeding
Cathy was uitvoerend directeur van het katholieke onderwijsbureau van Townsville in
Australië. Onder haar leiding -in wereldprimeur- heeft ze een programma rond
christelijke meditatie voor alle katholieke scholen in het bisdom gecreëerd en
geïmplementeerd. 

Vrijdag 21 september om 14.00u
Lieven Boeve Contemplatieve opvoeding
Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is ook voorzitter van het
Centrum voor Academische Lerarenopleiding aan de KU Leuven. Hij is nu Directeur-
Generaal van het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs.

Vrijdag 21 september om 14.00u
Jenny Scott Wat betekent theologie in een seculiere tijd? 
Jenny is nu uitvoerend directeur van de Wereldgemeenschap voor Christelijke
Meditatie. Tot voor kort was ze de directeur Communicatie en co-hoofd Strategie bij
de Bank van Engeland en adviseur van de gouverneur. Ze heeft 16 jaar gewerkt als
economisch en politiek journalist voor Reuters en de BBC.

Zaterdag 22 september om 11.00u
Liz Watson Meditatie: heling en hoop 
Zij is vanouds lid van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Liz heeft in
verschillende functies gewerkt, waaronder als Brits nationaal coördinator. Ze
concentreert zich nu op meditatie, retraites en spirituele begeleiding.

Zaterdag 22 september om 11.00u
Catherine Goodman Kunst en de samenleving 
Catherine is schilderes in Londen. Ze volgde haar opleiding aan de Camberwell School
of Arts & Crafts en de Royal Academy Schools, waar ze de Gold Medal won in 1987.
Ze was mede-oprichter van de Royal Drawing School, waarvan ze de artistiek
directeur en het academisch bestuurslid is.

Zaterdag 22 septemer om 11.00u
Elizabeth Cardone Het opnieuw uitdenken van de contemplatieve gemeenschappen
Zij is een theologie-studente aan de Villanova University in de VS en heeft gewerkt
als de directeur van het John Main Center voor meditatie en interreligieuze dialoog
aan de Georgetown University. 

17–20 september 2018
Stille retraite met
Laurence Freeman
Thema: Ervaring en
zingeving
Diocesaan centrum
Groenhove te Torhout

24–25 september 2018
Pelgrimage
Thema: Geloven in vrede
In Flanders Fields (Ieper,
Menen, Passchendaele,
Duinkerken)


