SPECIAL Seminarium maart 2015
Het Doopsgezind Seminarium presenteert zich de komende maanden met een
open huis en een reeks open colleges. In deze extra uitgave van
Doopsgezind NU volop aandacht voor deze activiteiten, en voor de cursus
Doperse Theologie die dit najaar van start gaat.

Open huis: Religie & geweld(loosheid)

27 maart 14.00 - 16.30 uur
Onlangs verscheen het boek In naam van God. Religie en geweld, van Karen
Armstrong. Religieuze tradities en het geweldvraagstuk – het blijft een
explosieve verbintenis. Menselijk geweld, soms religieus geïnspireerd,
verschijnt dagelijks op ons netvlies: aanslagen, slagvelden, verkrachting,
mishandeling, moord en doodslag. Volgens sommigen is dit het bewijs dat
religie een problematisch fenomeen is. Welk verband bestaat er tussen religie
en geweld? Is religie in essentie vreedzaam of juist gewelddadig? Is er in religie
ruimte voor geweldloosheid? Is het tijd voor een dopers geluid?
Op het programma staan een presentatie door docenten van het doopsgezind
seminarium rondom thema ‘religie en geweld(loosheid)’ en een lezing door Iris
Speckmann, die ingaat op de vraag of en hoe vrijzinnige theologie een plaats
heeft aan het doopsgezind seminarium. Daarnaast is er informatie over
studeren aan de Vrije Universiteit, en gelegenheid om docenten en studenten
te ontmoeten en over hun werkzaamheden horen.
Locatie: Filmzaal, 1e verdieping VU-gebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Open colleges: Peace, Trauma & Religion

April en mei 13.30 - 15.15 uur
Door de eeuwen heen hebben religies zich schuldig gemaakt aan het
institutionaliseren van onrechtvaardige structuren en gewelddadige acties,
terwijl op hetzelfde moment vrede en gerechtigheid werden gepredikt. Deze
ambivalente relatie tussen religie en geweld roept een aantal vragen op.
De open colleges gaan over de rol van religie bij conflicten, trauma en
verzoening, binnen een multireligieuze context. De colleges worden toegespitst
op verschillende aspecten van deze relatie, onder meer theologie, politiek,
ideologie, rechtvaardige vrede, geweld, trauma en identiteit. De voertaal is
Engels. Zie het kader in de rechterkolom voor data, onderwerp en docenten.
Locatie: VU-gebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl

contact
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
T 020 623 09 14
dn@doopsgezind.nl | www.doopsgezind.nl
Kopij en data voor Doopsgezind NU kunt u
mailen naar dn@doopsgezind.nl

Data & onderwerpen open colleges

donderdag 9 april
Faith Communities and the Embodiment of
Reconciliation, door prof. Eddy van der
Borght
donderdag 16 april
Peace, Justice and Violence: How does the
Bible inspire Peace-building?, door dr.
Christiane Karrer
donderdag 23 april
Representing the Religious Other: Framing
and Hospitality in Journalism and New
Media, door dr. Johan Roeland
donderdag 30 april
Religion, Trauma and Healing, door
prof. Ruard Ganzevoort
donderdag 7 mei
Religion, Ideology and Processing the Past
in Post-Soviet Societies, door
dr. Katja Tolstoya
dinsdag 12 mei
Just Peace and Just Policing, door
prof. Fernando Enns

Aanmelden & contact
Aanmelden voor zowel het open huis als
de open colleges kan bij het secretariaat,
tel. 020 6230 914 | seminarium@ads.nl
Ook aanmeldingsformulieren voor de
cursus Doperse Theologie of informatie
over studeren aan het seminarium zijn
daar verkrijgbaar. Meer nieuws en
activiteiten op www.seminarium.
doopsgezind.nl

Cursus Doperse Theologie

Dit najaar gaat voor de zestiende keer de cursus Doperse Theologie van start.
Al bijna vijfhonderd mensen volgden deze cursus, die zich kenmerkt door een
combinatie van (geloofs)verdieping en ontmoeting. Hieronder vertelt Hans
Fronczek, deelnemer aan de vervolgcursus, over zijn ervaringen, en Jasper
Pondman, deelnemer van de aankomende cursus, over zijn motivatie en
verwachtingen.

‘Je raakt niet uitgepraat’

‘Waarom wilde ik per se de vervolgcursus Doperse Theologie doen? Was het de
aanstekelijkheid van vakken als Liturgie en Kerklied door Pieter Post, of Bijbelse
Theologie door Wieteke van der Molen? Of fascineerden me
het vak Lekenpreken in de praktijk door Ciska Stark, en – dat
mag zeker niet onvermeld blijven – het onderwerp De
gemeente vandaag en spiritualiteit, met Gerke van Hiele,
bijgestaan door vakspecialisten uit de broederschap?
‘Het gevarieerde lesprogramma en de bijbehorende goed
gekozen literatuur reikten mij handvatten aan voor bijbelse
exegese, geloofsvragen en gemeente-zijn. Maar dat was niet alles. Het ging mij ook
om andere zaken. Ik weet dat sommige mensen heel andere ervaringen hebben
met de oude bijbelse verhalen dan ik. In gesprekken met familie, vrienden en
kennissen merkte ik op dat zij de bijbel als negatief ervoeren. Vooral vanwege de
dwingende leestoon waarop met ‘het woord’ wordt omgegaan.
‘Ik las de aangereikte leerstof grondig en schreef erover. Mij boeiden vooral de
betekenis van en de vragen over de bijbelboeken en het Liedboek én de
achtergronden ervan, de context en onderlinge samenhang. Zo werd ik uitgedaagd
te zoeken naar (geloofs)antwoorden, gericht op de actualiteit en het leven van
alledag. En daarmee vielen de verschillende liederen, bijbelse- en geloofsgesprekken als puzzelstukjes in elkaar. Want geloven doe je samen, ieder met zijn
eigen overtuiging, achtergrond en geschiedenis. Je raakt niet uitgepraat.’
Hans Fronczek

Basis voor verdieping

‘Wat beweegt doopsgezinden? Wat maakt ons anders dan andere christenen?
Waar komt de pacifistische overtuiging vandaan? Ik wil graag de basiscursus
Doperse Theologie volgen omdat ik geïnteresseerd ben in wat de doopsgezinden
beweegt en verbindt.
‘In het verleden heb ik een tijdje religiewetenschappen
gestudeerd, waardoor ik veel heb geleerd over verschillende
wereldreligies. Die studie bood veel informatie over het
ontstaan van de religies en de gebruiken en rituelen, maar ik
miste de achterliggende theologie. Datzelfde heb ik ervaren
bij het voorbereiden van mijn eerste dienst als jonge
lekenpreker. Het was erg leuk om me in de teksten te verdiepen, maar ik had het
gevoel de basis te missen om er een mooie boodschap uit te halen en die over te
brengen. Het cursusprogramma bevat een inleiding in het oude en nieuwe
testament, en daarnaast komt ook doperse geloofsverdieping aan bod. Dat zijn de
twee onderdelen die me het meeste aanspreken.
‘Wat mij misschien wel het meest heeft overtuigd om me nu voor de cursus in te
schrijven, zijn de enthousiaste verhalen van degenen die hem al gevolgd hebben of
aan het volgen zijn. Ik ben benieuwd hoe het komt dat zij na een cursusweekend
steeds zo geïnspireerd terugkomen uit Mennorode.’
Jasper Pondman

Praktische informatie Doperse
Theologie
In de basiscursus Doperse Theologie, die
twaalf etmalen beslaat verdeeld over twee
jaar, komen de vakken Inleiding Oude en
Nieuwe Testament, Doperse Geloofsverdieping en Doperse Geschiedenis aan bod.
De cursus Doperse Theologie is bedoeld
voor leden, vrienden en belangstellenden
in en rond de doopsgezinde gemeenten in
Nederland. Er wordt lesgegeven door een
ervaren team van enthousiaste docenten.
De cursus Doperse Theologie wordt
gehouden op Mennorode in Elspeet.
Het cursusgeld bedraagt € 150,– ; de
verblijfskosten zijn € 89,– per etmaal.

Data

2015-2016
18-19 september 2015, 9-10 oktober
2015, 13-14 november 2015, 8-9 januari
2016, 12-13 februari 2016, 11-12 maart
2016
2016-2017
9-10 september 2016, 7-8 oktober 2016,
11-12 november 2016, 13-14 januari 2017,
10-11 februari 2017, 10-11 maart 2017

