
Boekenweeklezing             

Kloosterboekwinkel Wittem 
 

Laurent Nouwen  
over zijn broer,  

de priester-schrijver 

 Henri Nouwen  
(1932-1996) 

 

onder andere schrijver van het boek 

‘eindelijk thuis’ 
 
  

Dinsdag 12 april 2022, 19.30-21.00 uur                  

Scala - Klooster Wittem 

 



 

Henri Nouwen werd geboren in 1932. Hij studeerde na zijn 

priesterwijding theologie en psychologie in Nijmegen en 

vertrok daarna – in 1964 - naar de Verenigde Staten waar hij 

docent was aan verschillende universiteiten. Tegelijk gaf hij 

lezingen en begon met het schrijven van boeken.  

Hij was een Godzoeker. Zijn rusteloos zoeken naar God werd 

een terugkerend thema in zijn boeken. De herkenbare manier 

waarop hij hierover schreef, heeft velen geholpen bij hun 

eigen zoektocht naar God.  

In 1986 besloot Henri om te gaan wonen in een Ark-

gemeenschap, een leefgemeenschap van verstandelijk 

gehandicapten. Dat was een grote ommekeer in zijn leven, die 

hem ook een zekere rust gaf.  

In 1996 stierf hij, 64 jaar oud, aan een hartaanval, toen hij op 

doorreis een bezoek bracht aan zijn familie in Nederland. 

 

Laurent Nouwen heeft het gepassioneerde leven van zijn 

broer steeds van een afstand gevolgd. Pas na Henri’s dood is 

hij diens gelovige zoektocht echt gaan begrijpen en heeft hij er 

een groot respect voor gekregen. Daarom heeft hij in 1997 het 

initiatief genomen tot het oprichten van de Henri Nouwen 

Stichting, een stichting die tot doel heeft Henri Nouwens 

boeken te verspreiden en in bredere zin aan zijn gedachten-

goed bekendheid te geven. Ook het bevorderen van de 

integratie van verstandelijk gehandicapten in de samenleving 

behoort tot de doelstellingen van de stichting. 

 

 



 

Zoals ieder jaar organiseert de kloosterboekwinkel van Wittem 

een lezing in de Boekenweek. Dit jaar wordt deze 

Boekenweeklezing verzorgd door  

Laurent Nouwen 
 

de 12 jaar jongere broer van de bekende priester, pastor en 

psycholoog Henri Nouwen, schrijver van vele boeken over 

bezinning en geloof. Meer dan 25 jaar na Henri’s dood hebben 

zijn boeken nog niets van hun actualiteit verloren. 

 

In de Boekenweeklezing vertelt Laurent Nouwen over zijn 

broer: over zijn persoon en zijn leven en over het terugkerend 

thema in zijn boeken dat iedere mens, ondanks al zijn falen, 

toch een geliefd kind van God is. Ook Laurents eigen relatie 

met zijn broer komt aan de orde. 

 

Globaal programma: 

- 19:15 uur: inloop, koffie/thee 

- 19:30 uur: welkom 

- 19:40 uur: lezing door Laurent Nouwen 

- 20:15 uur: pauze; gelegenheid om boeken van en over 

Henri Nouwen te kopen en te laten signeren 

- 20:30 uur: gelegenheid om vragen ter stellen 

- 21:00 uur: sluiting. 

Eventueel is na afloop nog even tijd om boeken te laten 

signeren. 

  



De Boekenweeklezing is op dinsdagavond 12 april 2022 

Plaats: Scala, Klooster Wittem 

 Wittemer Allee 34 

 6286 AB Wittem 

Tijd: 19:30 – 21:00 uur 

 

Entree: 10 euro, inclusief een kop koffie/thee 

 

Aanmelding: via de receptie van het klooster, tel 043 450 1741 

of via www.kloosterwittem.nl/Boekenweeklezing 

 

De (uitgestelde) Nationale Boekenweek is dit jaar van 9 t/m 18 

april. Tijdens de Boekenweek ontvangt u bij besteding van 

minimaal € 15,00 aan boeken, gratis het boekenweek-

geschenk 'Monterosso mon amour' van Ilja Leonard Pfeijffer. 

 

 

De eerstvolgende lezing van de Kloosterboekwinkel is de 

Pinksterlezing op (pinkster)zaterdagmiddag 4 juni 2022. 

Spreker is de benedictijner monnik en ‘Theoloog des 

Vaderlands’ Thomas Quartier. Thema van zijn lezing is: 

Profetenstemmen. Meer informatie hierover volgt nog. Kijk 

hiervoor op www.kloosterboekwinkelwittem.nl 

 


