Drs. Peter Flaton studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en algemene
literatuurwetenschap aan de RU-Utrecht, alsmede oudheidkunde aan de
VU te Amsterdam. Hij was leraar Nederlands en klassieken in het
voortgezet onderwijs en doceerde historische (Nederlandse) letterkunde
aan de Tilburgse Katholieke Leergangen. Hij sloot zijn onderwijsloopbaan af
als bisschoppelijk gedelegeerde voor het voortgezet onderwijs in het
diocees Roermond. In zijn lezing belicht hij de nieuwe spiritualiteit vanuit
historisch perspectief

Drs. Hans Vernooij, priester, studeerde filosofie en theologie aan het
grootseminarie Rolduc te Kerkrade, de priesteropleiding van het bisdom
Roermond. Daarna specialiseerde hij zich door het voltooien van de postacademische Masteropleiding in Spiritual Guidance, een curriculum aan de
theologische faculteit te Tilburg. Sedert 1986 tot heden vervult hij op
opeenvolgende plaatsen, meest recentelijk in de parochies van Sibbe en
Scheulder, de functie van pastoor in het bisdom Roermond. Zijn jarenlange
werkervaring en interesse in de huidige cultuur hebben hem ertoe
aangezet zich te verdiepen in de studie van de islam en van daaruit meer in
het bijzonder in de vergelijking van de islam met het christendom.

Drs. Martin Kamphuis is opgegroeid in een humanistisch gezin. In zijn tijd
als student psychologie verdiepte Martin Kamphuis zich in het boeddhisme.
Tijdens een lange reis in Nepal en India volgde Martin intensieve
meditatiecursussen en werd in 1982 boeddhist. Twee keer ontmoette hij
de Dalai Lama, de geestelijke leider van het Tibetaans boeddhisme. In
Nederland probeerde Martin het boeddhisme te integreren in de Westerse
manier van leven. Hij leidde in Amsterdam een therapiecentrum op een
boot, waarop hij onder andere rebirthing aanbood. Tijdens een wereldreis
in 1990 werd Martin in Australië christen. Daarna vestigde hij zich met zijn
vrouw Elke in Duitsland, waar hij theologie studeerde en het
autobiografische boek "Weg van Boeddha" (2000/2002) schreef. Sinds bijna
twintig jaar houdt het echtpaar voordrachten en seminars in universiteiten,
gemeenten en andere instellingen, zowel binnen als buiten Duitsland. Deze
voordrachten handelen over het verschil tussen het boeddhisme, het "new
age"-denken en het christendom.

Mgr. dr. Everard de Jong volgde LTS metaal en MTS elektronica, gevolgd
door het grootseminarie Rolduc, waar hij in 1982 diaken gewijd werd. Hij
werd benoemd tot diaken-assistent in Maasbracht. De priesterwijding en
de benoeming tot kapelaan in Maasbracht volgden in 1983. In 1984 ging hij
filosofie studeren in Rome en in 1986 in Washington, DC, om daar in 1989
te promoveren op een proefschrift over de wetenschappelijke methode
van de wetenschapper Galileo Galilei. Daarna werd hij benoemd tot
inwonend docent aan het grootseminarie Rolduc en werd hij
verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat en de nieuwe evangelisatie in
het bisdom Roermond. In 1994 ging hij in Maastricht wonen, als kapelaan
aan de Sint-Servaasbasiliek, met behoud van zijn andere functies. In 1995
werd hij aldaar studentenpastor. Op 12 december 1998 werd hij benoemd
tot hulpbisschop van Roermond, en verantwoordelijk voor de Diocesane
Pastorale dienst. Binnen de landelijke bisschoppenconferentie is hij
verantwoordelijk voor de pastorale zorg in gevangenissen en
zorginstellingen.

