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In deze special van de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU vindt u alle
informatie over het symposium 'Tragiek en Toewijding', dat op 5 oktober
wordt gehouden in de Singelkerk in Amsterdam. Het symposium vindt
plaats ter gelegenheid van het afscheid van Erik Borgman en de
benoeming van Chris Doude van Troostwijk als visiting professor aan het
Doopsgezind Seminarium.

uitgelicht
Afscheid en inauguratie
5 oktober 10:00 uur
Symposium ter gelegenheid van
het afscheid van Erik Borgman en
de benoeming van Chris Doude
van Troostwijk als visiting
professor Vrijzinnige Theologie
aan het Doopsgezind
Seminarium. Het symposium
vindt plaats op donderdag 5
oktober in de Singelkerk in
Amsterdam. Vooraf aanmelden is
vereist. Lees meer >>

nieuws
Tweestrijd van verkiezing
en vertwijfeling
Koning Saul geldt als dé tragische
held in de Bijbel. De zoon uit een
onbeduidende familie maakt een
steile carrière. Hij vervult zijn
taken met overgave, haalt
overwinningen voor Israël en
beschermt het volk. Toch lijkt hij
van God verstoten. Hij eindigt in
vertwijfeling en zelf gekozen
dood. Op donderdag 5 oktober
verzorgt Christiane Karrer een
workshop over Saul, met zijn
verhaal als spiegel voor diepe
menselijke conflicten en hun
mogelijke spirituele
interpretaties. Lees meer >>

Tussen tragische misvatting
en gelovige toewijding
Terwijl doopsgezinden wanneer
het over Jezus gaat veelal de
Bergrede centraal stellen, staat
voor veruit de meeste christenen
juist de kruisdood van Jezus
centraal. Valt daar een simpele
verklaring voor te vinden?

contact
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW
Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
5 oktober 10:00 uur
Programma
> 10.00 uur | deuren
open
> 10.30 uur | welkom &
opening
Welkomstwoord: Alex Noord,
rector Doopsgezind
Seminarium
> 10.40 uur | lezing
Erik Borgman Toegewijd in
Gods ruimte
> 11.10 uur | muziek
Caroline in t Veld & Johan
Fransen
> 11.15 uur | lezing
Chris Doude van Troostwijk 
Een vrijzinnige ethiek van
dankbaarheid
> 11.45 uur | muziek
Caroline in t Veld & Johan
Fransen
> 12.00 uur | gelegenheid
voor vragen
> 12.15 uur | lunch
> 13.20 uur | muziek
Orgelconcert Dick Klomp
> 13.50 uur | workshops
> Hetty Zock 
Levenservaring tussen
Toewijding en Tragiek
> Fernando Enns  Tragiek
en Toewijding in de
vredestheologie/-praktijk
> Fulco van Hulst  Tragiek
en Toewijding:
kruistheologie
> Iris Speckmann  Rituelen

Hebben doopsgezinden het niet
begrepen, of is de gedachte dat
Jezus stierf voor onze zonden een
tragisch misverstand? Op
donderdag 5 oktober verzorgt
Fulco van Hulst hier een
workshop over op het symposium
Tragiek en Toewijding. Lees meer
>>

Levenservaring tussen
Toewijding en Tragiek
'Toewijding veronderstelt dat je
een betekenis hebt gegeven aan
existentiële levenservaringen,
zoals het verlies van een
dierbare, gehandicapt worden na
een auto-ongeluk, confrontatie
met geweld - of een positieve
ervaring zoals de geboorte van
een kind. Ervaringen die
onzekerheid, existentiële angst
maar ook verwondering
oproepen. Hoogleraar
godsdienstpsychologie Hetty Zock
verzorgt op donderdag 5 oktober
één van de workshops op het
symposium Tragiek en
Toewijding. Lees meer >>

Personalia
Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk (1962) is filosoof, theoloog en
film- en theaterwetenschapper. Hij is directeur van de afdeling Public
Responsibility aan de Luxembourg School of Religion & Society, waar hij
verantwoordelijk is voor een onderzoeksprogramma naar de wijsgerige
ethiek van geld. Hij werkte onder meer als programmamaker bij de
IKON-televisie, als docent Filosofie aan de Theologische Academie van
Hogeschool Holland, en als onderzoeker aan het wijsgerig instituut van
de Universiteit van Amsterdam. In 2004 richtte hij de vrijzinnige website
Zinweb op. Doude van Troostwijk schreef meerdere boeken, waaronder
De andere Elzas en Leven met Albert Schweitzer.

> Iris Speckmann  Rituelen
van Toewijding, de Tragiek
van symbolische taal
> Christiane Karrer  Tragiek
en Toewijding in de bijbel
> 15.00 uur | interactie
Chris Doude van Troostwijk
en Erik Borgman
> 15.15 uur | afsluitend
woord
Ruard Ganzevoort, decaan
faculteit Godsgeleerdheid VU
> 15.25 uur | muziek
Caroline in t Veld & Johan
Fransen
> 15.30 uur | napraten
Met drankje en hapje
***
Bereikbaarheid
De Singelkerk (Singel 452) is
gelegen in de binnenstad
van Amsterdam, vlakbij de
bloemenmarkt. Het
gemakkelijkst is de
Singelkerk te bereiken met
het openbaar vervoer: tram
1, 2 en 5, halte
Koningsplein. De
dichtsbijzijnde
parkeergarage is
Parkeergarage Kalverstraat
(Singel 451-C).
***
Informatie en aanmelden
seminarium@doopsgezind.nl.
Kosten:  20,- te voldoen op
NL19 ABNA 0243 4938 86
tnv Algemene Doopsgezinde
Sociëteit o.v.v. 'Tragiek en
Toewijding'.

Prof. dr. Erik Borgman (1957) is lekendominicaan en hoogleraar
theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de
Universiteit van Tilburg. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn
naam staan, veelal op het snijvlak van religie en samenleving en over
het publieke belang van religie en christendom. In 2012 werd hij
uitgeroepen tot Meest Spraakmakende Theoloog. Sinds medio 2015 was
hij visiting professor aan het Doopsgezind Seminarium, in 2016 sprak hij
onder de titel Met open handen  de reformatie van de 21e eeuw de
Menno Simons-lezing uit.
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