THEOLOGISCHE
LEESGROEP
“Alle dingen nieuw”
Wat is theologie eigenlijk?
Is theologie iets anders dan praten over
het geloof, en wanneer kun je zeggen: dit
is een theologische uitspraak?
Als je in de boekhandel zoekt naar
theologische boeken, zie je het aantal
planken steeds minder worden.
Is er nog wel vraag naar theologie en
wat zou een theoloog kunnen bieden?

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Erik Borgman,
Alle dingen nieuw, start het SCC met een theologische leesgroep (van
drie bijeenkomsten).
De schrijver wil met zijn boek ‘een theologische visie voor de 21ste eeuw’ zijn.
Een hele pretentie!
Over zijn boek houdt Borgman op 29 januari een lezing in de Xaveriuskerk. We
willen vóór die tijd een deel van het boek lezen en bespreken. Daarna komen
we nog twee keer bij elkaar om het boek uit te lezen.
Een leesgroep is een mooie vorm om op een gelijkwaardige manier van
gedachtes te kunnen wisselen en deze verder te ontwikkelen. Doet u mee? En
denk vooral niet, dat is niets voor mij, veel te moeilijk, te zweverig of wat dan
ook.
Als u nieuwsgierig bent, en meer wil weten over wat theologen doen, dan hebt
u nu de kans!
Begeleiding: Cor Arends, oud-pastor van t Zand en geestelijk verzorger Zon
en Schild
Bijdrage: geen kosten; graag wel zelf het boek van Borgman vooraf
aanschaffen.
Opgave: vóór 2 januari bij secretariaatscc@gmail.com
Plaats: pastorie Franciscus Xaverius Pastorie, ’t Zand 31
Datum/tijd: donderdag 20 januari, 10 februari en 3 maart,
van 19.30 tot 21.30 uur.

LEZING
ALLE DINGEN NIEUW
geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw
Franciscus Xaveriuslezing door Erik
Borgman, met bijdrage van Diederiek
van Loo.
Wat is de toekomst van geloof? Zetten
vergrijzing en ontkerkelijking door?
Gaan de kerken zich vernieuwen, en
hoe?
Dat zijn de centrale vragen in de Franciscus Xaveriuslezing, die dit jaar
gehouden wordt door Erik Borgman, een bekend en veel gevraagd theoloog,
die zich actief mengt in maatschappelijke discussies (bijvoorbeeld als lid van
het theologisch elftal van Trouw).
Borgman ontwikkelt In zijn meeste recente boek ‘Alle dingen nieuw’ – met als
ondertitel ‘een theologische visie voor de 21ste eeuw’ – een nieuw perspectief
op geloof en kerk in de komende decennia. Hij gaat daarbij in gesprek met een
waaier aan denkers, wetenschappers, kunstenaars en mystici, uit heden en
verleden.
Over de inleider: Erik Borgman is professor publieke theologie
en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de
Universiteit van Tilburg; hij is leken-dominicaan.
Over de coreferent: Diederiek van Loo, stadsdominee van de
Protestantse Gemeente Amersfoort.
Gespreksleider is Anna Walsma, predikant in oecumenische
geloofsgemeenschap Het Brandpunt
Bijdrage: € 5
Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com
Plaats: Franciscus Xaveriuskerk ’t Zand 29 Amersfoort
(als dit vanwege Corona niet kan, vindt de bijeenkomst virtueel
plaats via ZOOM)
Datum/tijd: zaterdag 29 januari, van 10.30 tot 12.30 uur

