UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit voor de boekpresentatie van

Paters van de sociale actie
geschreven door dr. Erik Sengers
Vrijdag 18 oktober 2019 om 14.00 uur in de Abdij van Berne, Bernekringzaal, Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk
De entree is vrij, wij verzoeken u plaatsen te reserveren per e-mail: activiteiten@bernemedia.com
De ‘boerenapostel’ Gerlacus van den Elsen is een begrip in Brabant. Met hem waren meer paters van de Abdij van Berne betrokken
bij de sociale actie in de jaren 1890-1940. Jos Nouwens en Julius van Beurden waren de grondleggers van de middenstandsbeweging. Pius van Aken legde de basis voor de werkgeversorganisaties. Alle vier waren ze niet alleen in Brabant, maar zelfs in Nederland
en het buitenland bekend. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven, en die tegelijk verbonden
met daadkracht. De organisaties en coöperaties die ze oprichtten verbeterden daadwerkelijk de situatie van boeren en middenstanders. De werkgevers werden bewogen zich meer te interesseren voor het lot van hun werknemers. Zo hebben de paters van
Berne bijgedragen aan de sociale vrede in Nederland in een tijd die gekenmerkt werd door grote economische, maatschappelijke
en politieke spanningen. Hun gedachten over de ordening van de economie zijn ook voor onze tijd relevant.
Erik Sengers is godsdienstsocioloog en kerkhistoricus. Hij is bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerken en
lid van de redactie van Religie & Samenleving. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Tilburg School of Theology.
Programma:
13.45 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Opening/welkom door Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne
14.10 uur Hans van den Heuvel, algemeen directeur LTO Nederland, over Gerlacus van den Elsen en de actualiteit
van de boerenkwestie
14.30 uur Hans Nouwens over de persoon Jos Nouwens en zijn familie
14.50 uur Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN, over Pius van Aken en zijn inspiratie voor werkgevers en samenleving
15.10 uur Arno van Beurden over paters en middenstanders in de familie van Julius van Beurden
15.30 uur Afsluiting door Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis Tilburg School of Theology,
en overhandiging van het 1e exemplaar ‘Paters van de sociale actie’
15.40 uur Signeren en napraten onder het genot van een Berne Abdijbier in het proeflokaal op het terrein van de Abdij

