
INTAMS Colloquium 2010 (in Dutch) 
in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie 

(N)Iets voor dummies!? 

Op zoek naar de spirituele expertise van de leek in de kerk 

 

Sprekers 

 

Annemie Dillen 

is als docent pastoraaltheologie verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven 

en tevens voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie. Ze is lid van het 

Centrum voor Vredesethiek. Ze is promotor van het onderzoeksproject ‘macht en 

machtsmisbruik in ouder-kind relaties en pastorale relaties met kinderen’: 

Inleiding 

 

Thomas Knieps 

is sinds 2005 titularis van de INTAMS Chair for the Study of Marriage & Spirituality aan de 

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, waar hij seksuele, huwelijks- en 

gezinsethiek doceert. Hij is tevens sinds 1995 hoofdredacteur van de INTAMS review. Journal 

for the Study of Marriage & Spirituality: 

Het “seculiere karakter” van de leek. De spiritualiteit van de leek in het spoor van Vaticanum II 

 

Kees De Groot 

is sinds 2001 werkzaam als universitair docent Praktische Theologie aan de Faculteit Katholieke 

Theologie in Tilburg: 

De nieuwe spirituele zoektocht buiten en binnen de kerk vanuit godsdienstsociologisch 

perspectief 

 

Ruard Ganzevoort  

is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en was eerder lector 

theologie en levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hij was 

tevens president van de internationale academie voor praktische theologie. Daarnaast is hij 

sinds 7 juni 2011 voor GroenLinks lid van de Eerste Kamer: 

Geleefde religie 

 

Maaike De Haardt 

is professor Religion and Gender aan de Radboud Universiteit te Nijmegen: 

Slotlezing: Goddelijke presentie in het alledaagse 

 

  



Workshops: Facetten van lekenspiritualiteit 

 

Workshop 1:  

Katie Velghe is auteur van kinderboeken. Daarnaast schrijft ze ook boeken over gezin en relaties 

en is ze werkzaam binnen IDGP: 

Huwelijks- en gezinsspiritualiteit 

& 

Judith Cockx is als doctoraatsstudent verbonden aan de Faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen van de KU Leuven: 

Spiritualiteit rond zwangerschap en ouderschap 

 

Workshop 2:  

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 

lid van de onderzoekseenheid Theologische Ethiek en directeur van het Centrum voor de studie 

van de sociale leer van de kerk: 

Nieuwe religieuze (leken)bewegingen 

& 

Luk Bouckaert is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven en het LUC Diepenbeek waar hij ethiek 

en wetenschapsfilosofie doceerde. In 1987 startte hij met enkele collega’s en ondernemers het 

interdisciplinair Centrum voor Economie en Ethiek te Leuven. In 2000 stichtte hij het SPES-

forum. Hij is tevens directeur van de pas opgerichte Academie voor meer Spiritualiteit in 

Economie en Samenleving: 

Spiritualiteit in de bedrijfswereld 

 

Workshop 3:  

Laurien Schrijver is master in de religiewetenschappen en werkt als geestelijk verzorger in het 

Catharinaziekenhuis te Eindhoven:  

Spiritualiteit in de zorg 

& 

Belinda Staelens is diocesaan begeleidster voor schoolpastoraal: 

Ecologische spiritualiteit 

 

Bijdrage gepubliceerd in INTAMS review, Vol. 16/1 (Spring 2010) 

 

Thema 

 

De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen niet goed aangeschreven. Is dit 

simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering zoals verantwoordelijken in de 

kerk graag veronderstellen? Of verwijdert het geloof van mensen die zich zelf vaak als 

‘spiritueel maar niet religieus’ beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken 

die gedurende eeuwen door de kerk werden aangeboden en vaak ook opgelegd? Nieuwe 

http://intams.org/backissues.htm#anchor-vol161-12345


theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning 

tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. Recente 

studies hebben het besef aangescherpt dat er naast het traditionele type van een monastiek-

klerikale spiritualiteit ook een lekenspiritualiteit bestaat die in de geschiedenis van het 

christendom tot nu toe een slechts marginale rol heeft gespeeld. “Spiritualiteit van het 

alledaagse”, “geleefde religie”, “theologie van de gewone dingen” – dit zijn maar enkele 

steekwoorden waarmee men in spiritualiteitsstudies en theologie de ‘spirituele competentie’ 

van de ‘religieuze leek’ tracht te ontginnen. De studiedag beoogt inzage te geven in de 

verschillende facetten van deze zoektocht die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de 

kerk. 

 

Deze studiedag richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, 

beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek 

in de kerk. 


