
  
 
 
 
 

Heyendaalseweg 290 
6525 SM Nijmegen 
Tel. 024 - 3838485 
 
Aqua Viva organiseert veel activiteiten, waar ook bewoners buiten de wijk van harte welkom zijn. 
Hieronder vindt u de kalender voor oktober 2022. Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. 
 
Aanvang:  15.30 uur 
Einde:        16.30 uur 
 

Datum Activiteit  Titel 
Dinsdag 
18 okt.  

Film 
Entree: 
€ 2,50 

 

Adriaan van Dis in Indonesië 
In ‘Van Dis in Indonesië’ praat Adriaan van Dis niet alleen met 
geleerden en historici, maar vooral ook met tweede- en derde 
generatiegenoten die van huis uit herinneringen hebben aan de 
Nederlandse tijd. De serie, die een schat aan nooit eerder getoond 
archiefmateriaal bevat, laat zien wat de erfenis is van de vroegere 
Nederlandse aanwezigheid in het hedendaagse Indonesië. In taal, in 
godsdienst en in politiek.  

Donderdag 
20 okt. 

Lezing 
Entree: 
€ 2,50 

 

De jezuïetenmissie in Indonesië 
De Nederlanders arriveerden in Indonesië aan het einde de 16e 
eeuw, en bouwde met verloop van tijd de kolonie op, die wij 
kennen als Nederlands Oost-Indië. De eerste Nederlandse 
jezuïeten vestigden zich in 1859 in het land, vooral in Java. In 
1971 werd de Indonesische jezuïetenprovincie onafhankelijk, en 
werd de eerste provinciaal van Indonesische bodem benoemd, 
pater Antonius Soenarja. Maar Nederlandse jezuïeten bleven met 
enige regelmaat medebroeders leveren voor het apostolaat in 
Indonesië. 
Twee van onze huisgenoten – de paters Bentvelzen en van de 
Poll – hebben een lange tijd in Indonesië gewoond en gewerkt. 
Zij geven een indruk van hun (heel verschillende) werk, en van 
de Indonesische samenleving en de positie van de kerk daarin, in 
de periode waarin zij daar leefden en werkten. 
 

Dinsdag 
25 okt.  

Lezing 
Entree: 
€ 2,50 

 

Lezing door Mgr. De Korte over de encycliek de Laudato Si  
Bijna 10 jaar zetelt paus Franciscus op de stoel van Petrus. Zijn naam 
vormt een programma. In het voetspoor van de heilige Franciscus kiest 
de paus consequent voor eenvoud, nederigheid en dienstbaarheid. In 
2015 publiceerde de paus zijn encycliek Laudato Si.  
In zijn lezing zal bisschop de Korte de hoofdlijn van de encycliek 
aangeven. De encycliek is een indrukwekkend pleidooi voor de 
bescherming van deze aarde en wereldwijde sociale gerechtigheid.  
 


