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Thomas Quartier en Leo Fijen hebben de afgelopen jaren boeken geschreven over religieus leven in Nederland. Nu bundelen ze hun ervaringen en proberen zicht te krijgen op hoopvolle ontwikkelingen in
het leven van monniken en vrouwelijke religieuzen. Ze zien dat steeds
vaker op tal van plekken mannen en vrouwen toetreden tot contemplatieve en meer actieve orden en congregaties en ze brengen in kaart
of we getuige zijn van het begin van een nieuwe lente in kloosters en
abdijen. Het resultaat is een nieuw boek onder de titel ‘Kloostermensen’. Het is een boek dat aan de hand van persoonlijke interviews wil
inspireren en dat via essays duidelijk wil maken dat we in een voor
kloosters bijzondere tijd leven. Bij de presentatie van dit boek in de
Abdij van Berne zal Thomas Quartier ingaan op de centrale vraag: zijn
we getuige van een nieuwe lente in het religieuze leven. Daarna zal
Leo Fijen met abten en abdissen bespreken of zij deze nieuwe lente
herkennen en welke verklaring zij ervoor hebben dat Nederland hierin
voorloopt op Vlaanderen.

Leo Fijen & Thomas Quartier
Kloostermensen
Interviews met de generatie van nu
Het religieus leven gaat een nieuwe lente tegemoet met kleine aantallen intreders en met een
nieuw zelfbewustzijn. Wat is er aan de hand?
Leo Fijen luistert naar de verhalen van kloosterlingen, hun idealen, hun dilemma’s en hun
spirituele zoektocht. Benedictijn en hoogleraar
Thomas Quartier reflecteert.
200 blz., pap., ISBN 9789492093400,
prijs € 18,95
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