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IgnAN Catalogus, april 2014 

Deze catalogus is een poging om alle instellingen en werken die deel uitma-
ken van het IgnAN in beide provincies te presenteren en onderlinge contac-
ten te bevorderen.  
Het is goed mogelijk dat er hier of daar wat ontbreekt of verbeterd kan wor-
den. Wij zijn vast van plan te leren uit het gebruik zodat de volgende editie 
beter en handiger wordt.  
Daarom ontvangt de stuurgroep graag uw bemerkingen en suggesties. 

Contactadres  

 ignan@jesuits.net 

De leden van de stuurgroep 

Johan Verschueren SJ (provinciaal) 
Ilse Dekker 
Bart van Emmerik SJ 
Jacques Haers SJ 
Peter Knapen 
Nikolaas Sintobin SJ 
Jan Stuyt SJ 
Johan Vanhoutte SJ 
Erik Vanleeuw 
Cecilia Vanneste 
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IgnAN 

Het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN) is in 
Vlaanderen in 2008 opgericht als samenwer-
kingsverband tussen instellingen en werken die 
historisch gegroeid zijn uit het apostolaat van de 
jezuïeten en die een band met de Sociëteit van 
Jezus willen bewaren. 
De eerste bedoeling van het IgnAN is dat de verantwoordelijken van de in-
stellingen en werken elkaar leren kennen en ontmoeten. Uitwisselen van in-
formatie en delen van ervaringen staan voorop. Het netwerk zal de samen-
werking bevorderen: dankzij de onderlinge contacten zal men de mogelijke 
synergieën sneller ontdekken. Voorts zal men gemeenschappelijke strategie-
en van communicatie naar binnen en naar buiten kunnen ontwikkelen.  
Een ander terrein van samenwerking is de ignatiaanse vorming van de ver-
antwoordelijken én medewerkers. Naast de kennismaking met de ignatiaanse 
spiritualiteit betreft die geestelijke vorming ook de typische manier van doen 
(modo de proceder) van de Sociëteit op het vlak van beleid en bestuur.  
Ten slotte zal het IgnAN een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid be-
vorderen: ieder werkt op zijn terrein, maar allen samen zijn wij verantwoorde-
lijk voor een dienst vanuit christelijke bewogenheid en volgens de traditie van 
de jezuïeten en de huidige prioriteiten van de orde. Binnen het IgnAN zal 
daarom op termijn samen moeten worden nagedacht over keuzes en nieuwe 
initiatieven. 
Het IgnAN wordt geleid door een stuurgroep van leken en jezuïeten. Zij wor-
den benoemd door de provinciaal van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten, 
die de stuurgroep voorzit. De stuurgroep zal initiatieven op het vlak van in-
formatie, communicatie, vorming en gemeenschappelijke onderscheiding 
aanbieden en geregeld het samenwerkingsverband met elk van de deelne-
mende instellingen en werken evalueren. 
Het Ignatiaans Apostolisch Netwerk in Nederland was de afgelopen jaren 
vooral actief rond de begeleiding van Geestelijke Oefeningen vanuit het Igna-
tiushuis Amsterdam, het Stanislashuis in Delft en vanuit Nijmegen. Deze acti-
viteiten en nog enkele anderen werden sinds 2013 opgenomen in het IgnAN 
van beide provincies. 
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Vlaamse (BSE) en  

Nederlandse (NER) jezuïeten 

De Vlaamse en Nederlandse provincies van de jezuïeten 
(de officiële afkortingen zijn: BSE, Provincia Belgicae Sep-
tentrionalis en NER, Provincia Neerlandica) worden beide in 
Brussel bestuurd door één provinciale overste. Tot zijn staf behoren: een as-
sistent (socius genoemd), een provincie-econoom voor elke afzonderlijke 
provincie, en de verantwoordelijke van de Dienst van de Belgische jezuïeten 
voor ‘Wereldsolidariteit’ (zie verder op p. 19). 

Contact 

Provinciaal Johan Verschueren SJ 

Socius Jan Stuyt SJ 
Provincie Econoom BSE Walter Devos SJ 

Medewerkers Koen Demuynck, Rik Vanwijnsberghe 
Provincie Econoom NER Eduard Kimman SJ 

Medewerkers Rob Bakker, Marja van de Ende,  
Carola Lexmond 

Adres Provincialaat  
voor BSE en NER Koninginnelaan 141 - 1030 Brussel 

E-mail 
Provincialaat jesuits.flanders@jesuits.net  
Economaat walter.devos@jesuits.net  

Telefoon 
Provincialaat 0032 (0)2 205 01 50  

IBAN – BIC  
Voor Vlaanderen IBAN: BE02 4352 0547 1140  

BIC: KREDBEBB 
Voor Nederland IBAN: NL27ABNA0517412527  

BIC: INGBNL24 

Website www.jezuieten.org 
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Cardoner 

Tijdschrift voor  

Ignatiaanse spiritualiteit 

Werkterrein en doelstellingen  

Cardoner is een tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit 
uitgegeven door de Vlaamse en de Nederlandse jezuïeten.  
Het verschijnt drie keer per jaar; de extra themanummers verschijnen onre-
gelmatig. Oplage: 500 exemplaren (2014). 
Cardoner wil bijdragen tot de permanente vorming op het gebied van de igna-
tiaanse spiritualiteit. Het tijdschrift richt zich tot de jezuïeten en hun medewer-
kers, en tot alle geïnteresseerden. 
De auteurs komen uit het Nederlandse taalgebied. Daarnaast worden artike-
len uit buitenlandse bladen in vertaling opgenomen, om de lezers ook op de 
hoogte te houden van wat in andere taalgebieden verschijnt. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Pieter-Paul Lembrechts SJ 

Medeverantwoordelijken Wiggert Molenaar SJ, Jan Stuyt SJ,  
Stijn Van den Bossche 

Contactpersoon Pieter-Paul Lembrechts SJ 

Adres  Inigo 
Kortewinkel 10   
8000 Brugge 

E-mail pp.lembrechts@jesuits.net  
Telefoon 0032 (0)50 47 00 24 
Website www.jezuieten.org  
IBAN – BIC 

Voor Vlaanderen IBAN: BE53 00014004 4253  
BIC: BPOTBEB1 

Voor Nederland IBAN: NL02INGB0000275658  
BIC: INGBNL2A 
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GCL (Gemeenschap van  

Christelijk Leven) 

Werkterrein en doelstellingen 

De GCL is een lekenbeweging nauw verbonden 
met de Sociëteit van Jezus, maar niettemin onaf-
hankelijk daarvan. De leden putten uit dezelfde bron als de jezuïeten: de 
Geestelijke Oefeningen van Ignatius. Ze beleven dezelfde spiritualiteit, maar 
in de hoedanigheid van leken.  
De ignatiaanse spiritualiteit is een eerste pijler van de GCL.   
Een tweede pijler is de gemeenschap: deze manier van leven beleef je niet 
op je eentje, maar in groep. Wereldwijd komen GCL’ers regelmatig samen in 
kleine groepen van zes tot twaalf mensen. Al die groepen vormen samen één 
grote wereldgemeenschap.   
De derde pijler is de zending. GCL-groepen zijn naar buiten gericht, naar de 
wereld. Elk lid beleeft zijn of haar persoonlijke levensopdracht als een deel-
name aan de zending van Christus. 
Wereldwijd is de GCL vertegenwoordigd in meer dan zestig landen.  
Vlaanderen telt een 20-tal groepen, Nederland telt 6 groepen. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijken Ivo Raskin (Vlaanderen)  
Erik de Jong (Nederland) 

Medeverantwoordelijken Pieter-Paul Lembrechts SJ  
Ann Sieuw 

Contactpersonen Ivo Raskin (Vlaanderen)  
Erik de Jong (Nederland) 

Adres  Warotstraat 19a - 3020 Herent 
E-mail info@gclvlaanderen.be (Vlaanderen) 

ectj@xs4all.nl (Nederland) 
Telefoon 0032 (0)16 68 01 51 (Vlaanderen) 

0031 (0)6 21 53 74 30 (Nederland) 
IBAN – BIC  IBAN: BE54 4466 6116 7197  

BIC: KREDBEBB 

Website www.gclvlaanderen.be  
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lgnatiana en Jesuitica 

(KU Leuven)

Werkterrein en doelstellingen 

Aan de Maurits Sabbebibliotheek – Faculteit Godge-
leerdheid van de KU Leuven – hebben de Vlaamse en 
Nederlandse jezuïeten hun boekencollecties betreffen-
de Ignatiana en Jesuitica in bruikleen gegeven.  
Dit boekenfonds is daarmee een van de belangrijkste ter wereld voor dit on-
derwerp.  
Het project heeft als eerste doel om dit boekenfonds te ontsluiten, en vervol-
gens ook om een internationale ontmoetingsplek te zijn voor onderzoekers op 
dit terrein, o.a. door de organisatie van colloquia en door uitwisseling via een 
website waarin verschillende databases geïntegreerd zijn. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Rob Faesen SJ 

Medeverantwoordelijken Bernard Deprez, Yannick Van Loon 

Contactpersoon Bernard Deprez 

Adres  Project Ignatiana en Jesuitica 
Maurits Sabbebibliotheek 
Sint-Michielsstraat 6 -  3000 Leuven 

E-mails rob.faesen@theo.kuleuven.be  
bernard.deprez@theo.kuleuven.be  
yannick.vanloon@theo.kuleuven.be  

Telefoon 0032 (0)16 32 38 02 (R. Faesen SJ) 
0032 (0)16 32 66 76 (Y. Van Loon) 

Website www.jesuitica.be 
Webmaster Jan Verkoyen  jan.verkoyen@theo.kuleuven.be 
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Ignatiushuis 

Jezuïeten Centrum  
voor Ignatiaanse Spiritualiteit en Studie 
voor de Lage Landen 

Werkterrein en doelstellingen 

In een dynamische “atelierformule” biedt het Ignatiushuis vanaf 1 oktober 2014 met 
een nieuwe ploeg van jezuïeten en medewerkers een modulair aanbod, gericht op 
diverse groepen in Kerk en samenleving. Vertrekkende van ingrediënten uit de je-
zuïtische en ignatiaanse traditie zullen trainingen op maat worden uitgewerkt voor 
geïnteresseerde groepen in Nederland en Vlaanderen binnen de volgende aan-
dachtsvelden: 
1. Geestelijke Oefeningen (G.O.) en Geestelijke begeleiding 

x Coördinatie door Coördinatiegroep Geestelijke Oefeningen met regionale 
teams G.O.: Amsterdam, SIGNO Nijmegen, Stanislasteam Delft, Drongen, 
Mechelen/Leuven, Limburg  

x met alternatieve vormen van G.O.: Loyolatocht (1), Met God in de bossen 
(i.s.m. Oude Abdij Drongen, zie p.25) 

x met GeOS: G.O. voor de ‘Corporate Person’, begeleiding van gemeenschap-
pelijke apostolische onderscheiding 

2. Internetpastoraat, apostolaat van het gebed via nieuwe media  
3. Geloofsvorming en vorming geïnspireerd aan ignatiaanse traditie van professio-

nals 
4. Studie van de ignatiaanse spiritualiteit 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Bart van Emmerik SJ,  
directeur en coördinator Geestelijke Oefeningen 
en Geestelijke Begeleiding 

Medeverantwoordelijken Nikolaas Sintobin SJ,  
coördinator ‘Internetpastoraat’ 
Tjeerd Jansen SJ, coördinator ‘Geloofsvorming 
en ignatiaanse vorming voor professionals’ 

Contactpersoon Bart van Emmerik SJ, 
Adres  Beulingstraat 11 - 1017 BA AMSTERDAM 
E-mail info@ignatiushuis.nl  
Telefoon 0031 (0)20 679 82 07  
IBAN – BIC  IBAN: NL19INGB0004978300 - BIC: INGBNL2A
 
Website www.ignatiushuis.nl 

(1) www.pelgrimstochten.be  
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Ignis  

webmagazine 

Werkterrein en doelstellingen 

Door drie maal per week een nieuwe bijdrage te plaatsen op het web wil de 
redactie van het magazine inspiratie en levensoriëntatie bieden aan gelovige 
jonge ouders, die interesse hebben in levensvragen en spiritualiteit met medi-
taties, essays, interviews, columns.  
Het betreft thema’s als Kerk en religie, zorg en samenleving, onderwijs en 
wetenschap, politiek en economie, kunst en cultuur.  
Het magazine wil naar de wereld kijken met de ogen van jezuïeten en de 
vrucht tonen van deze manier van kijken. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Ben Frie SJ, hoofdredacteur 

Medeverantwoordelijken Anton de Wit, eindredacteur  
Dries van den Akker SJ, Guido Dierickx SJ, en 
Jan Peters SJ, redactie  
Peter Frie, redactiesecretaris 

Contactpersoon Peter Frie, redactiesecretaris 

Adres  Meeuwenveld 74 - NL 1383 GN Weesp 
E-mail redactie@igniswebmagazine.nl  
Telefoon 0031 (0)294 45 06 37 (kantooruren) 

Website www.igniswebmagazine.nl 
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Streven  

Cultureel-maatschappelijk 

maandblad 

Werkterrein en doelstellingen 

Streven werd in 1933 opgericht door Frans De 
Raedemaeker SJ, met als doel een bijdrage te 
leveren aan een intellectueel leven onder het 
ontwikkelde volksdeel van de Vlaamse katholie-
ken. Met deze missie sloot het blad aan bij ge-
lijksoortige uitgaven in Frankrijk (Études), Duits-
land (Stimmen der Zeit) en Nederland (Studiën).  
Na de nodige organisatorische veranderingen richt het Streven van vandaag 
zich, vanuit zijn katholieke, of breder: christelijke, achtergrond op het bijdra-
gen aan het intellectuele leven in het Nederlandse taalgebied. Daartoe volgt 
Streven ontwikkelingen in politiek, kerk, samenleving, cultuur en wetenschap 
– niet door onmiddellijk de actualiteit te willen najagen, maar met enige dis-
tantie en bedachtzaamheid. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijken Jan Koenot SJ, voorzitter 
Herman Simissen, hoofdredacteur 

Medeverantwoordelijken Annemarie Estor, Stijn Geudens 

Contactpersoon Herman Simissen 

Adres  Prinsstraat 15 - 2000 Antwerpen 
E-mail streven@skynet.be  
Telefoon 0032 (0)3 212 10 20 
IBAN – BIC IBAN: BE23 4098 5158 7191  

BIC: KREDBEBB 

Website www.streventijdschrift.be 
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JRS–B 

Jesuit Refugee  

Service - Belgium 

Werkterrein en doelstellingen 

Jesuit Refugee Service Belgium v.z.w. (JRS-B) is de Belgische tak van de 
internationale NGO Jesuit Refugee Service International. De missie van de 
tweetalige JRS-B is vluchtelingen en gedwongen migranten begeleiden, 
dienen en hun rechten verdedigen. In concreto begeleidt JRS-B vooral de 
personen die in de gesloten centra in België worden vastgehouden; JRS-B 
biedt hen sociale, juridische en morele hulp, bepleit hun zaak via politieke 
actie, en sensibiliseert de publieke opinie. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Paul De Greef SJ, voorzitter 
Baudouin Van Overstraeten, directeur 

Medeverantwoordelijken Nathalie Medina Salazar, Barbara Mertens, 
Héloïse Oldenhove,  

Contactpersoon Baudouin Van Overstraeten 

Adres  Maurice Liétartstraat 31 bus 9 
1150 Sint-Pieters-Woluwe 

E-mail directeur@jrsbelgium.org  
Telefoon 0032 (0)2 738 08 18 
IBAN – BIC  IBAN: BE88 0000 0000 4141  

(VZW Caritas International)  
met vermelding:  PI68JRS 
BIC: BPOT BEBI 

Website www.jrsbelgium.org  



BSE & BML 

19 

Wereldsolidariteit SJ 

Werkterrein en doelstellingen 

De dienst Wereldsolidariteit van de Noord- en de Zuid-
Belgische  jezuïetenprovincies in Brussel (ook bekend als de 
‘Missieprocuur’) functioneert als een logistieke basis voor jezuïeten die in 
overzeese gebieden werken. Belgische jezuïeten trokken sinds de 19de 
eeuw vooral naar Congo en Noordoost Indië om er kerkgemeenschappen te 
stichten. Vandaag is het aantal Belgische jezuïeten in die landen beperkt. 
Maar de historische band tussen de jezuïetenprovincies van België en de 
jonge jezuïetenprovincies of regio’s van Centraal Afrika, Rwanda en Burundi, 
en van Assam, Kolkata, Madhya Pradesh en Ranchi in Indië duurt 
onverminderd voort. 
De dienst Wereldsolidariteit zorgt voor het onthaal van jezuïeten en hun 
medewerkers uit die landen als zij in België verblijven. Verder verzorgt de 
dienst Wereldsolidariteit regelmatige verzendingen naar Afrika, ondersteunt 
ontwikkelingsprojecten en noodhulp via de v.z.w. HUBEJE (Hulp van 
Belgische Jezuïeten aan ontwikkelingslanden), wisselt informatie uit, en 
onderhoudt contacten met organisaties in België die het lot van de armen in 
de wereld ter harte nemen. 
De dienst Wereldsolidariteit behoort sinds 2013 tot het Xavier Network, een 
netwerk dat missieprocuren en NGO’s van jezuïetenprovincies uit Europa, 
Australië en Canada met elkaar verbindt.  

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Ludwig Van Heucke SJ 

Medeverantwoordelijken Luc van de Steen SJ, Jean Dequanter,  
Koen Demuynck 

Contactpersoon Ludwig Van Heucke SJ 
Adres  Koninginnelaan 141 - 1030 Brussel 
E-mail ludwig.vanheucke@jesuits.net  
Telefoon 0032(0)2 205 01 59 
IBAN – BIC  

Missieprocuur IBAN: BE72 4352 2188 1116 
BIC: KREDBEBB 

HUBEJE (met fiscaal 
attest vanaf 40€) 

IBAN: BE43 4352 0990 0101 
BIC: KREDBEBB 

Website http://www.jezuieten.org/nl/ons-
steunen/ontwikkelingshulp 
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CEBECO vzw  

Centraal beleid  

van de 

jezuïetencolleges 

Werkterrein en doelstellingen 

Om de band tussen de Vlaamse jezuïetenprovincie en de zeven Vlaamse 
jezuïetencolleges te garanderen en te structureren werd de v.z.w. Cebeco 
opgericht. 
Cebeco wil het ignatiaanse opvoedingsproject in de jezuïetencolleges 
bevorderen. Cebeco organiseert daarvoor vorming voor bestuurders en 
personeelsleden, een eigen pedagogische begeleidingsdienst en 
uitwisselingen tussen de colleges.  
Het vertegenwoordigt de jezuïetencolleges in de bisdommen, in het Vlaams 
Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSKO) en in het Europees 
netwerk van jezuïetencolleges.  
 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Peter Knapen, voorzitter 
 

Medeverantwoordelijken Tom De Bruyn,  
 hoofdbegeleider secundair onderwijs 
Lieven De Luyck,  
 hoofdbegeleider basisonderwijs 
Christophe Brabant,  

begeleider godsdienstonderwijs en 
schoolpastoraal 

 
Contactpersoon Peter Knapen 

 
Adres  Koninginnelaan 141 - 1030 Brussel 
E-mail peter.knapen@theo.kuleuven.be 
Telefoon 0032 (0)479 64 26 01  

0032 (0)2 205 01 49 
 
Website www.jezuieten.org 
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Dondeynehuis en Lerkeveld  

Werkterrein en doelstellingen 

De initiatiefnemers van dit project, de Vlaamse jezuïetenprovincie, de KU 
Leuven en weldoeners, gaan ervan uit dat de universiteit haar studenten 
niet alleen een gespecialiseerde opleiding moet bieden, maar hen ook 
moet aanzetten om die eigen intellectuele ontplooiing in een breder kader 
te plaatsen en zo tot kwaliteitsvolle onderscheiding te komen in studie- en 
levenskeuzes.  
Daarom biedt het Dondeynehuis een Ignatiaans vormingsprogramma 
aan. Dat programma wil studenten inzicht bieden in de sociale, culturele en 
spirituele/religieuze problematiek van onze tijd en van onze samenleving. In het 
Dondeynehuis worden seminaries, discussiegroepen en ateliers georganiseerd 
waaruit de deelnemers per semester één keuze maken. Verder worden tal van 
sociale, culturele en religieuze activiteiten georganiseerd. Ook vrijwilligerswerk 
neemt in het project een belangrijke plaats in. 
In Lerkeveld krijgen de studenten eveneens de gelegenheid om hun studie te 
kaderen in een bredere vormingscontext d.m.v. modules waarvan ze er één per 
academiejaar opnemen. ‘Lerkevelders’ kunnen deelnemen aan het programma van 
het Dondeynehuis en omgekeerd. Lerkeveld is een onderdeel van het jezuïetenhuis 
te Heverlee. Ook hier is de inspiratie Ignatiaans gekleurd. 
Met de naam van het project, ‘Dondeyne’, wordt hulde gebracht aan prof. A. 
Dondeyne (1901-1985), stichter van de Universitasbeweging. Het Dondeynehuis 
wil zijn idealen voortzetten: het vormen van kritische intellectuelen die openstaan 
voor de culturele, sociale en religieus spirituele dimensie van onze samenleving. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Erik Vanleeuw, directeur 
Medeverantwoordelijken Anneleen Malfroid, resident Dondeynehuis 

Johannes Mechiels, resident Lerkeveld 
Contactpersoon Erik Vanleeuw, 
Adres  Waversebaan 220 - 3001 Heverlee 
E-mail directeurddhlv@kuleuven.be 
Telefoon 0032 (0)16 30 84 00 (Dondeynehuis) 

0032 (0)16 39 84 75 (Lerkeveld) 
0032 (0)16 39 84 77 (Directeur Erik Vanleeuw) 

IBAN – BIC 
Dondeynehuis:  

(rekeningnr. KU Leuven) 
IBAN: BE09 4320 0000 1157 - BIC: KREDBEBB  
met vermelding: '5DH-DONLO1-P3610'  

Lerkeveld:  
(rekeningnr. van Filosofisch en 
Theologisch College vzw) 

IBAN: BE64 4314 7751 0152 - BIC: KREDBEBB  
met vermelding ‘bestemd voor de studentenhuisvesting 
in Lerkeveld’ 

Websites www.dondeynehuis.be  
www.lerkeveld.be 
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Federatie  

Oud-leerlingenbonden 

Werkterrein en doelstellingen 

De Federatie verenigt de oud-leerlingenbonden  
van de Vlaamse jezuïetencolleges. 
Het wisselt best practices uit om de bondswerking te optimaliseren; reflec-
teert over de taak van de oud-leerlingenbonden met de scholen en de Soci-
eteit van Jezus; en verzorgt contacten met andere instanties binnen de igna-
tiaanse familie, voornamelijk in het kader van de Europese Confederatie van 
oud-leerlingenbonden. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Olivier Wouters 

Medeverantwoordelijken Luk Arts SJ, proost 
Alexandra Boogers, secretaris 

Contactpersoon Olivier Wouters 

Adres  Dennendreef 25 - 3140 Keerbergen 
E-mail olivier.wouters@claeysengels.be 
Telefoon 0032 (0)476 64 27 66 
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Oude Abdij Drongen 

Werkterrein en doelstellingen 

De Oude Abdij van Drongen is een multifunctioneel gebouw 
waar een Ignatiaans Centrum voor Spiritualiteit gevestigd is. 
Bovendien worden ruimtes gebruikt en verhuurd voor bewoning 
(gezinnen en jezuïetencommuniteit), kantoren, culturele activi-
teiten en vergaderingen van uiteenlopende aard. 
De hoofdactiviteit is de uitbouw van het Ignatiaans Centrum 
voor Spiritualiteit, (waar jezuïeten en niet-jezuïeten samenwer-
ken bij het geven van Geestelijke 'oefeningen en het opstellen 
van een vormings- en bezinningsprogramma. De verschillende activiteiten 
kunnen samengebracht worden onder de thema's: geestelijke begeleiding, 
gebed en liturgie, ignatiaanse spiritualiteit, christelijke spiritualiteit en mystiek, 
bijbel, geloof en cultuur (kunst). 

Contact 

Hoofdverantwoordelijken Anton Sintobin, voorzitter 
Dirk Boone, directeur 

Medeverantwoordelijken Ann Beddeleem, Jan Christiaens,  
André Cnockaert SJ, Leentje Deloose,  
Wauthier de Mahieu SJ, Walter Fabri SJ,   
Ellie Moons, Ria Savoye, Dieter Van Belle,  
Pieter Van Petegem, Pascal Veeckman 

Contactpersoon Dirk Boone 

Adres  Drongenplein 26 - 9031 Drongen 
E-mails dirk.boone@oudeabdij.be  

info@oudeabdij.be  
Telefoon 0032(0)9 226 52 26  
IBAN – BIC  IBAN: BE11 4478 6306 0148 

BIC: KREDBEBB 

Website www.oudeabdij.be  
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Pastorale Dienst van de 

Universiteit Antwerpen 

Werkterrein en doelstellingen 

In de schoot van de Universiteit Antwerpen is 
er een Pastorale Dienst die tot doel heeft om - 
in het kader van de verantwoordelijkheid van 
de universiteit op het vlak van het onthaal, de opvang en de persoonlijkheids-
vorming van haar studenten en personeelsleden buiten de strikt academische 
en professionele sfeer én ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuigingen - 
bij te dragen tot de algemene sociale, culturele, geestelijke, ethische en reli-
gieuze vorming van studenten en personeelsleden.  
Deze dienst is een onthaalpunt waar elk lid van de universitaire gemeen-
schap terecht kan wanneer hij of zij met zingevings- en of levensvragen wordt 
geconfronteerd. 
De Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen wil ‘zomaar een dak’ zijn ‘boven 
wat hoofden’ voor allerlei ontmoetingen, initiatieven, activiteiten van onder 
meer : Verkenningsdagen-groepen, mindfulness-sessies, Amahoro (solidari-
teitskoor), USOS (Universitaire Stichting Ontwikkelingssamenwerking) en 
USAB (Universitaire Stichting Armoedebestrijding), S & J (Student en Jeugd-
beweging), GCL (Gemeenschap Christelijk Leven), doop- en huwelijksvoor-
bereidingen, bloktafels, studentenclubs, faculteitsclubs, overkoepelende ver-
enigingen als Prisma (peter- en meterwerking) en Unifac (koepel van de stu-
dentenverenigingen van de stadscampus),  

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Johan Vanhoutte SJ 

Medeverantwoordelijken Heidi Cobbaert, Ken Hendrickx,  
Gert Van Langendonck 

Contactpersoon Johan Vanhoutte SJ 
Adres  Prinsstraat 32 - 2000 Antwerpen 
E-mail johan.vanhoutte@uantwerpen.be  
Telefoon 0032 (0)495 23 46 17 

0032 (0)3 265 46 17 

Website www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-
engagement/levensbeschouwing/pastorale-dienst 
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Ruusbroecgenootschap  

Doelstelling 

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek van de geschiedenis van de 
spiritualiteit in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd. 

Kader 

Het Ruusbroecgenootschap is werkzaam als een onderzoeksinstituut van de 
Universiteit Antwerpen en is geassocieerd met de Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Thom Mertens 

Contactpersoon Thom Mertens 

Adres  Grote Kauwenberg 34 - 2000 Antwerpen 
Postadres: Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen 

E-mail thom.mertens@uantwerpen.be 
Telefoon 0032 (0)3 265 57 80 

Website www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruus/ 
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UCSIA 

Werkterrein en doelstellingen 

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) komt voort uit de 
vroegere jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging 
zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van 
Jezus en van de vroegere UFSIA. UCSIA zet de jezuïtische traditie verder 
van betrokkenheid in universitair onderwijs, onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening in Vlaanderen en in de Antwerpse regio. 
“Het doel van de vereniging is, in het perspectief van een christelijke levens-
beschouwing in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met 
de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universi-
taire gemeenschap, een hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te 
bieden dat academische reflectie, vorming en dienstverlening ondersteunt en 
stimuleert over thema’s die bijzondere gestalte geven aan de christelijke le-
vensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een 
meer rechtvaardige samenleving.” (Artikel 3 van de statuten). 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Alex Vanneste, afgevaardigd bestuurder 

Medeverantwoordelijken Jacques Haers SJ, academisch directeur 
Luc Braeckmans, academisch onderdirecteur 
Geert Vanhaverbeke, administratief verant-
woordelijke 

Contactpersoon Alex Vanneste 

Adres  Prinsstraat 14 - 2000 Antwerpen 
E-mail alex.vanneste@uantwerpen.be  
Telefoon 0032 (0)3 265 49 60 
IBAN - BIC IBAN: BE25 7350 0583 9182  

BIC: KREDBEBB 

Website www.ucsia.org 
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USOS vzw ,  

Universitaire Stichting  
voor Ontwikkelingssamenwerking 

Werkterrein en doelstellingen 

De Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking is een vzw opge-
richt door de UFSIA en de Provincie van de Vlaamse jezuïeten. Bij de fusie 
van de drie Antwerpse universitaire instellingen heeft de nieuwe Universiteit 
Antwerpen (UA) de zorg en het engagement voor USOS van de UFSIA over-
genomen. USOS is dus nu een samenwerkingsverband tussen de actief plu-
ralistische UA en de Vlaamse jezuïeten.  
USOS heeft als expliciete opdracht prioritair aandacht te besteden aan het lot 
van de minder bedeelden in het Zuiden. USOS concretiseert deze opdracht 
door middel van een partnerwerking en een campuswerking. Via haar part-
nerwerking stimuleert USOS het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. duurza-
me ontwikkeling in de UA in nauwe samenwerking met universiteiten of on-
derzoekscentra in het Zuiden. Deze partners in het Zuiden zijn veelal (doch 
niet uitsluitend) instituties van de jezuïeten.  
In haar campuswerking biedt USOS een ruim aanbod aan vorming op de UA 
m.b.t. duurzame ontwikkeling en het Zuiden. Dit aanbod richt zich op studen-
ten en UA-personeel met onder meer (extra-)curriculaire activiteiten, exposu-
res en stages. Het beoogt kennisoverdracht, ervaringsleren en persoonlijk 
engagement. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid staat centraal in 
de werking. 
 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Gerlinde Verbist 
 

Medeverantwoordelijke Janus Verrelst 
 

Contactpersoon Gerlinde Verbist 
Adres  Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen 
E-mails gerlinde.verbist@uantwerpen.be   

janus.verrelst@uantwerpen.be 
Telefoon 0032 (0)3 265 56 54 
 
Website www.usos.be  
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Berchmanianum 

Werkterrein en doelstellingen 

Verpleging/verzorging voor mannelijke religi-
euzen en priesters van de bisdommen 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Paul Elsen, directeur 

Medeverantwoordelijken Jan Bentvelzen SJ (superior),  
Benoît Stoffels SJ (minister) 

Contactpersoon Paul Elsen, directeur 

Adres  Houtlaan 4 -  6525 XZ Nijmegen 
E-mail directie@berchmanianum.nl  
Telefoon 0031 (0)24 383 84 85 
IBAN – BIC  IBAN: NL61INGB0000847963  

BIC: INGBNL2A of 
IBAN: NL49ABNA0453215203  
BIC: ABNANL2A 

Website www.berchmanianum.nl  
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De Krijtberg 

Werkterrein en doelstellingen 

De Krijtberg heet officieel de kerk van de H. Franciscus 
Xaverius en is gelegen aan het Singel in Amsterdam. 
Ze is als rectoraatskerk onderdeel van de parochie van 
de H. Nicolaas en als zodanig medeverantwoordelijk 
voor het uitvoerige en gevarieerde liturgische aanbod in 
de Amsterdamse binnenstad. 
Het prachtig gerestaureerde neogotische gebouw is de meeste dagen van de 
week geopend voor bezoekers en daarmee een van de belangrijke instru-
menten om mensen in contact te brengen met God, de katholieke kerk en 
haar traditie, met de lokale geloofsgemeenschap en de geschiedenis van ge-
loof en samenleven op deze plek. 
In de liturgie, m.n. door de preken, en door andere pastorale en diaconale 
projecten en activiteiten proberen de paters jezuïeten en hun vele medewer-
kers de ignatiaanse traditie en spiritualiteit levend te houden en te verder te 
geven. De Sociëteit van Jezus, al sinds 1654 aanwezig in Amsterdam, en 
haar werk in de lokale en internationale context kan daarmee een aanwezig-
heid houden in het dagelijkse leven van mensen in deze stad. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Bart Beckers SJ 

Contactpersoon Bart Beckers SJ 

Adres  Singel 448 - 1017 AV Amsterdam 
E-mail beckers.krijtberg@gmail.com  
Telefoon 0031 (0)20 344 66 49 of  

0031 (0)20 6231923 (pastorie) 
IBAN – BIC  IBAN: NL56ABNA0466999941  

BIC: ABNANL2A 

Website www.krijtberg.nl 
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Stanislascollege 

Werkterrein en doelstellingen 

Het Stanislascollege bestaat uit 7 locaties  
voor secundair onderwijs in en om Delft. 
Het Stanislascollege is middels een protocol 
van samenwerking structureel verbonden met de Vlaamse en Nederlandse 
jezuïetenprovincies.  
Doelstelling van deze samenwerking is het ignatiaanse opvoedingsproject in 
de colleges te bevorderen. Leden van de werkgroepen identiteit van het Sta-
nislascollege organiseren daarvoor vorming voor alle personeel, bezinnings-
activiteiten voor leerlingen en ouders, en uitwisseling tussen de locaties on-
derling.  
Als zodanig is het Stanislascollege ook vertegenwoordigd in het Europees 
netwerk van jezuïetencolleges en onderhoudt het contact met het bisdom 
Rotterdam, alsmede met de Katholieke afdeling van de Algemene Onderwijs-
bond (Bonaventura). 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Fons Loogman, algemeen directeur 

Hoofdverantwoordelijke  
 ‘Identiteit’ 

Ilse Dekker 

Contactpersoon Ilse Dekker 

Adres  Westplantsoen 71 - 2613GK Delft 
E-mail i.dekker@stanislascollege.nl
Telefoon 0031 (0)6 14 96 54 75 
IBAN – BIC  IBAN: NL37 RABO 0146 8010 32  

BIC: RABONL2U 

Website www.stanislascollege.nl 
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Xaverius-leerstoel 

Werkterrein en doelstellingen 

De Xaverius-leerstoel is op 15 mei 2010 voor een perio-
de van vijf jaar als bijzondere leerstoel gevestigd aan de 
Tilburg School of Catholic Theology van de Tilburg Uni-
versity. Het doel van de leerstoel is onderzoek naar en 
onderwijs over de band tussen spiritualiteit en theologie vanuit ignatiaans 
perspectief. Onderwijsactiviteiten (colleges, thesisbegeleiding, lezingen) zijn 
primair, maar niet uitsluitend gericht op studenten aan voornoemde faculteit. 
Onderzoek staat mede in dienst van de reflexieve begeleiding van ontwikke-
lingen op het terrein van de ignatiaanse spiritualiteit. 

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Henk Witte (leerstoelhouder tot 15-10-2015) 

Medeverantwoordelijken Rob Faesen SJ, Gerard Pieter Freeman,  
Jan Peters SJ en Marcel Sarot  
(leden van de raad van toezicht) 

Contactpersoon Henk Witte 

Adres  Kamer K 716  
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg  

E-mail h.p.j.witte@tilburguniversity.edu 
Telefoon 0031 (0)13 466 21 14  

Website www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/?uid=h.p.j.witte 
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Partners in Mission 

Werkterrein en doelstellingen 

‘Partners in Mission’ is one of the commissions ap-
pointed by the Provincials of the British, Flemish, Irish 
and Netherlands provinces as part of the growing 
sense of shared Jesuit mission in this part of Europe. 
The objectives of Partners in Mission are:  

1. Identifying the necessary elements of formation needed by Jesuits
and lay people to ensure growth in the spirit and the practice of our
mission’ (GC 35).

2. Fostering a common expectation for induction especially with regard
to key collaborators.

3. Promoting a structured programme of on-going formation for persons
in key positions.

4. Identifying leadership skills in the light of the Jesuit way of proceed-
ing.

5. Sharing projects and programmes that might appropriately unite us
as collaborators in mission.

6. Ensuring opportunities for reflection on Ignatian/Jesuit identity and
sharing of experiences of collaboration with regard to the future de-
velopment of our works, keeping in mind that the Holy Spirit is our
guide.

Contact 

Hoofdverantwoordelijke Caoimhin O Ruairc SJ (Kevin O’Rourke SJ) 

Medeverantwoordelijken Simon Bishop SJ, Joe Greenan,  
Alan Harrison SJ, Cecilia Vanneste 

Contactpersoon Caoimhin O Ruairc SJ 

Adres  St Francis Xavier’s - Upper Gardiner Street - 
Dublin 1, Ireland 

E-mail korourke@jesuit.ie 
Telefoon 00353 (0)87 232 09 41 
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