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Woensdag 21 februari 2018
20.00 uur – 22.00 uur
Ontvangst vanaf 19.30 uur
Huize Groenberg, Molenstraat 27 in Oirschot
CDA-ers en belangstellenden
Relaties PPP
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen
omgeving die zich mogelijk door het onderwerp
aangesproken voelen of meer in het algemeen, aan
mensen die maatschappelijke belangstelling hebben.
Gelieve u tevoren aan te melden!
Prof. Gabriel van den Brink
Jean Pierre Adams

Thema: De WIJ samenleving

Geachte CDAers, geachte belangstellenden,
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de CDA-Brabant
groep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie met als thema "De
wij-samenleving", en wel op woensdag 21 februari 2018 De inleiding wordt
verzorgd door professor Gabriel van den Brink. §U bent van harte welkom.
Christendemocratische politiek ging vanaf de oprichting van het CDA over "meer
samenleving". Dit in tegenstelling tot meer markt van rechtse partijen en meer
overheid van linkse partijen. Dit klassieke links-rechts schema's bestaat niet meer.
Geconstateerd wordt ook dat het maatschappelijk middenveld kleiner wordt.
Prof. van den Brink meent dat politiek op te vatten is als het balanceren van markt,
macht en moraliteit met het oog op de publieke zaak. De publieke zaak is de
afgelopen decennia toenemend in handen gekomen van economen, en van
overheidsdienaars. Prof v.d. Brink zal zijn kennis en opvattingen met ons delen
waarbij onder meer aan de orde komen:
*
de morele waarden van de (gemeentelijke) overheid
*
gemeenschapszin, en
*
de taak van gekozen raadleden.
Aansluitend wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog.
Prof. Gabriel van den Brink wordt getypeerd als denker-onderzoeker. Hij studeerde
filosofie in Nijmegen en promoveerde op historisch onderzoek naar de
modernisering van het bestaan in Zuid-Nederland. Hij publiceerde over de
samenleving, over het gezinsleven en over politiek en burgerschap. Vanaf zijn
emeritaat in Tilburg in 2015 is hij nog volop actief, onder meer voor het Centrum
Ethos aan de VU in Amsterdam
Vriendelijke groet,
Mia Sol, vz PPP
06 27565443

Graag horen we vóór 20 februari
via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com
of u aanwezig bent.
september

