
Niets 
verandert

‘Er  zullen altijd moralisten zijn die 

onze levenswandel streng beoordelen. 

Altijd gelovigen in de wetenschap 

die religie onzin vinden.’ 

Rik Torfs

De Stichting Lève Rolduc organiseert samen met Abdij Rolduc jaarlijks 

de Augustinuslezing. Dit jaar treedt als spreker op Rik Torfs, 

met een voordracht onder de titel:

A U G U S T I N U S L E Z I N G  I N  A B D I J  R O L D U C

IX

IX

S T I C H T I N G

De Stichting Lève Rolduc, opgericht in 1978 (vanaf 01.01. 2018 culturele ANBI-status 

RSIN code 8015 72 174), zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed van Rolduc. 

Meer informatie is te vinden op www.stichtingleverolduc.nl. 

De stichting is voor de bekostiging van haar werkzaamheden afhankelijk van giften. 

Wilt u de stichting financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer 

NL 38 RABO 0148 4968 65 bij de RABO-bank t.n.v. Stichting Lève Rolduc.
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N I E T S  V E R A N D E RT

Dat is de prikkelende titel van de 

voordracht van prof. Rik Torfs. 

Hij lichtte toe: ‘Er  zullen altijd 

moralisten zijn die onze levenswandel 

streng beoordelen. Altijd gelovigen 

in de wetenschap die religie onzin 

vinden. Altijd mensen die menen dat 

onze wereld razendsnel verandert. 

In die zin verandert er niets. Behalve 

misschien de rol die het christendom 

in onze samenleving kan vervullen.’

S P R E K E R

Rik Torfs (Turnhout, 1956) is sinds 

1996 hoogleraar Kerkelijk Recht aan 

de Katholieke Universiteit Leuven. 

Daaraan vooraf ging de periode van 

wetenschappelijke vorming aan de 

Leuvense Alma Mater, in de beide 

rechten en het notariaat, een periode 

die in 1987 werd afgesloten met een 

promotie tot doctor in het Kerkelijk 

Recht.

Professor Torfs zetelt in tal van 

wetenschappelijke gremia en 

adviesorganen en vervulde gast-

hoogleraarschappen in onder meer 

Parijs, Straatsburg, Nijmegen en 

Utrecht. Hij is editor van het deel 

Religion van de International Ency-

clopedia of Laws. Maar zijn bekend-

heid bij het grote publiek ontleent hij 

vooral aan zijn optredens voor radio en televisie - ook in Nederland. 

Hij publiceert columns en opiniestukken in kranten en weekbladen, 

met zekere regelmaat ook in het dagblad Trouw. 

In 2010 verwierf de rechtsgeleerde bij de federale verkiezingen een Senaatszetel voor 

de CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams), maar in 2013 stapte hij uit de politiek om 

zich kandidaat te stellen als rector van de KU Leuven. Hij werd verkozen. Gedurende vier 

jaar (2013-2017) bekleedde Torfs het prestigieuze ambt van rector. Professor Torfs is een 

vruchtbaar auteur met een tiental boeken op zijn naam en een graag gehoord spreker 

tijdens conferenties en studiedagen wereldwijd.  

P R O G R A M M A   VRIJDAG 7 DECEMBER  2018

14.00 uur Ontvangst deelnemers

14.30 uur Welkomstwoord

14.35 - 16.15 uur  De lezing ‘Niets verandert’

16.15 - 17.15 uur Afsluiting en aansluitend borrel

De toegang is gratis. De Stichting Lève Rolduc stelt een vrije gave op prijs.

A A N M E L D E N

Aanmelding vóór 1 december is vereist en kan plaatsvinden bij voorkeur via de website 

www.stichtingleverolduc.nl. Bij de button ‘Augustinuslezing’ vindt u het programma en 

het aanmeldformulier. 

Aanmelden per post kan ook: Stichting Lève Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade 

onder vermelding van: ‘Augustinuslezing’.

Rik Torfs


