
23 OKTOBER 2005 IN DE AGNIETENKAPEL: 
GEORGE INGEN HOUSZ over 
“DE SPEURTOCHT VAN MEESTER ECKHART EN KIERKEGAARD” 
 
 
George Ingen Housz spreekt voor het Agnietenconvent over “De speurtocht van Meester 

Eckhart en Kierkegaard naar het diepste Zelf”. George Ingen Housz is oud-medewerker 

van het Karmelitaans centrum voor spiritualiteit in Haarlem, waar hij een aantal jaren 

cursussen verzorgde over de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. Die blijkt in zijn 

denken over het wezenlijke in het leven en het handelen van de mens opmerkelijke 

overeenkomsten te hebben met de twintigste eeuwse filosoof Kierkegaard. 

 

De lezing wordt gehouden op zondag 23 oktober, om 11.00 uur in de Agnietenkapel, 

Nieuwe Markt in Gouda  Met deze lezing begint het lezingenseizoen 2005 – 2006 van 

het Agnietenconvent. De stichting Agnietenconvent organiseert jaarlijks een aantal le-

zingen rond vraagstukken op het snijvlak van religie en samenleving. De lezingen gaan 

over een scala van onderwerpen op het gebied van zingeving, ethiek, kunst, politiek en 

ontwikkelingen in de samenleving. 

 

De lezingen van het Agnietenconvent staan dit jaar sterk in het teken van “spoorzoe-

ken”. Dat heeft onder meer betrekking op de relatie tussen religie en onze opstelling in 

de samenleving (de socioloog Kees Schuyt over Bonhoeffer) op onze keuzes in de poli-

tiek (CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier). Ook de aartszoeker Desiderius Erasmus en zijn 

relatie met Gouda komt aan bod in een lezing van de historicus Nico Habermehl. 

 

De lezingen worden deels in de Agnietenkapel (Nieuwe Markt) en deels in de Openbare 

Bibliotheek (Spieringstraat) gehouden. Alle lezingen beginnen om 11.00 uur en duren, 

met een korte koffie/theepauze en discussie, tot ongeveer 12.30 uur. Alle belangstellen-

den zijn welkom. De toegang is gratis.  

 

 
 
 
Inlichtingen bij Bert Kwast, tel. 070 - 3188509 (overdag) 

0182 - 399797 ('s avonds) 
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