Programma Oecumenisch Leerhuis 2018

‘Onze horizon voorbij...’
Ina Nusselder
In Assen functioneert al vele jaren ‘Het Oecumenische Leerhuis’. In het begin van
elk jaar vinden op zes avonden bijeenkomsten plaats rondom een centraal thema.
Hierbij geven wij u graag enige informatie over het komende programma, dat op
woensdag 10 januari begint.
Woensdag 10 januari: ‘Een pelgrimage naar het hart van religie’
Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de
traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing
leeft enorm. In het spoor van de moderne pelgrim probeert Frits de Lange tot het hart van
de joods-christelijke traditie door te dringen.
Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit,
vestiging Groningen.
Donderdag 25 januari: ‘Goeie genade! God als het onvoorwaardelijke’
Van de boeken van de theoloog en filosoof John D. Caputo is Hopeloos hoopvol’het meest
persoonlijke. Hij vertelt daarin hoe hij begon als theoloog en carrière maakte als filosoof,
maar dat vragen rond religie toch steeds zijn pad bleven kruisen. Middeleeuwse mystici
als Meister Eckhart helpen ons om taal te vinden voor die ervaringen. Het is de taal van de
genade.
Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
remonstrants predikant in Oosterbeek.
Donderdag 8 februari: ‘De reis naar binnen opent ongekende verten’
In het werk van Meister Eckhart (1260-1327) leren we een religieuze mystieke denker
kennen die zoekt naar nieuwe wegen. Alsof hij voorbij de eigen horizon iets nieuws heeft
geproefd!?!
Roeland Busschers is predikant in Assen-Vredenoord (PKN). Zijn specialisme is de
Joodse traditie. Zijn recente studieverlof (2017) was gewijd aan Eckhart.
Donderdag 22 februari: ‘Een weg van omvorming’
De weg van de mens voert hem voorbij de horizon van het eigen ego en vormt haar om tot
mens in verbinding met de goddelijke bron en bestemming. Trouw aan de aarde, maar
daarom uitziend naar een aarde vernieuwd en gezuiverd. In de mystieke traditie is deze
weg in woorden en beelden verkend, in symbolen die mensen onderweg richting geven.
Kick Bras is emerituspredikant, voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische
Universiteit (Kampen), onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut. Hij schreef o.a. het
boek ‘Oog in Oog’. Christelijke mystiek in woord en beeld.
Woensdag 7 maart: ‘Een pijl die lacht om zijn doel’
Mensen kijken naar de horizon. Ook metaforisch, en wat betekent dat? Zien we daar het
einde- zoals de dichter J.C.Bloem schreef ‘Elk zijn is tot niet-zijn geschapen’? Vast wel.
Maar niet alleen..
Marjoleine de Vos is neerlandica en als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad. Zij
publiceerde ook vier dichtbundels, o.a. ‘Uitzicht genoeg’.
Donderdag 22 maart: ‘De horizon bij Caspar David Friedrich’

Van alle schilders in de tentoonstelling ‘De Romantiek in het Noorden; van Friedrich tot
Turner’ (Groninger Museum, vanaf 9 december 2017) heeft Caspar David Friedrich zich
het meest diepgaand met religie beziggehouden. Eén van zijn eerste schilderijen was in
1809 aanleiding tot een controverse:
Ruud Schenk is kunsthistoricus en conservator moderne kunst bij het Groninger Museum.
Graag wel even uw bijzondere aandacht voor de data: het zijn twee woensdagavonden en
vier donderdagavonden! Verder willen wij u ook wijzen op onze nieuwe website die sinds
kort in de lucht is en waar meer informatie te vinden is: www.leerhuisassen.nl
We hopen u te ontmoeten op één of meerdere Leerhuisavonden!
Plaats: Opstandingskerk
Tijdstip: 19.45 uur exact
Kosten: €25,- voor de hele serie/€6,- per avond
Website: www.leerhuisassen.nl
E-mailadres: leerhuisassen@outlook.com
U kunt op de avond(en) zelf in de Opstandingskerk betalen en opgave vooraf is niet nodig.

