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Seizoen 2017 – 2018 

 
De vervolgcursus is er voor iedereen die de 

basiscursus TVG heeft afgerond en er geen genoeg 
van kan krijgen.  

Oud-cursisten organiseren ‘in eigen beheer’ een 
programma van 8 lesochtenden met onderwerpen 

en inleiders.  
Een fijn vervolg op de basiscursus. 

05-09-2017 (Openingsochtend) 
Over: Wij – zij. Verbinden of buitensluiten 
 
Inleider Chris Dees  
Een bordspel over het omgaan met etnisch-culturele 
diversiteit maakt op speelse wijze ‘diversiteit’ in onze 
samenleving bespreekbaar. 
 

--ooOOoo-- 
 
10-10-2017  
Over: Huub Oosterhuis (1933)  
Hij begon ooit als priester binnen de rooms-
katholieke kerk, maar werd daar vanwege 
betrokkenheid bij vernieuwingsinitiatieven uitgezet. 
Hij zette zijn werk voort in de Studentenekklesia in 
Amsterdam. Hij schreef veel, w.o. talloze gedichten 
en liederen, de laatste i.s.m. div. musici, zoals 
Antoine Oomen en Thom Lowenthal. Zijn liederen 
zijn gebundeld in: ‘Verzameld liedboek’, Kok 2004. 
 
Inleider ds. Peter van de Peppel vertelt aan de 
hand van geluid- en beeldfragmenten over de 
priester-dichter Oosterhuis. Van de Peppel is 
gemeentepredikant van de Protestantse Gemeente 
van Assen (wijkgemeente de Drieklank) en is al 
jaren geboeid door poëzie en religie.  
 
Boekentip (voor wie wil): 
‘De paus van Amsterdam’ (2013) door Marc van 
Dijk, over het leven van Huub Oosterhuis, kreeg een 
mooie recensie van Bert Keizer (Trouw, 02-11-2013).  
 
Voorbereiding (voor wie wil): 
Een leestekst wordt van tevoren gemaild.  
 

--ooOOoo-- 
 
14-11-2017  
Over: Meister Eckhart  
Zo iemand waarvan je wel eens gehoord hebt, 
misschien ook wel eens iets over of van gelezen 
hebt, maar hoe zit het nou met deze mysticus? 
 

Inleider Rob van Grinsven verzorgt voor ons een 
ppt-presentatie over mystiek en (preken van) 
Meister Eckhart. Van Grinsven haalde zijn master in 
vergelijkende mystiek (m.n. Eckhart) aan de RUG in 
Groningen bij Mathilde van Dijk. Hij hoopt in juli af te 
studeren met zijn tweede master ‘geestelijke 
verzorging en mystiek’ aan de RU in Nijmegen. 
Daarna volgt wellicht nog promotieonderzoek. 
 
Voorbereiding (voor wie wil): 
Een leestekst wordt t.z.t. gemaild.  
 
Boekentip: 
‘Eckhart nu. Tien schrijvers over Eckhart’. (2010) 
door Jaap Goedegebuure & Oek de Jong:  
 

--ooOOoo-- 
 
12-12-2017  
Over: Bronteksten uit de Bijbel 
De meesten van ons noemen zich vertrouwd met de 
Bijbel, we lezen er immers al zo lang in? Of lezen 
daardoor juist gemakkelijk over belangrijke dingen 
heen? Is vragen stellen gevaarlijk? En wat moet je 
met soms onverwachte antwoorden als resultaat? 
 
Inleider em. prof. Eep Talstra heeft een passie voor 
vragen rond Bijbelvertalen, liturgie en geloof. 
Tradities zijn heel sterk in de wereld van kerk en 
geloof, bij katholieken én bij protestanten. Hoe 
verhoudt zich de traditie van Bijbel en liturgie tot 
historisch onderzoek van Bijbelteksten? Wat kunnen 
we met moderne technieken halen uit de relatief 
recente vondsten van Nag Hammadi en Qumran? 
 
Voorbereiding (voor wie wil): 
Een leestekst wordt t.z.t. gemaild. 
 

--ooOOoo-- 
 
9-1-2018  
Over: De wederopstanding van het christendom 
Geruime tijd leek het christendom ten dode 
opgeschreven, en waren secularisatie en atheïsme 
de dominante richtingen van denken. Recent is er 



echter vanuit de filosofie opnieuw belangstelling 
voor het christendom. Deze opkomende richting 
wordt wel posttheïsme genoemd. Het gaat daarbij 
niet om een afrekening met het atheïsme ten gunste 
van een traditioneel godsbegrip, of om de 
controverse rond het al of niet bestaan van God.  
 
Inleider prof. dr. Wouter Slob verduidelijkt deze 
manier van denken met twee voorbeelden 
(‘schepping’ en ‘liturgie’). Hij studeerde theologie en 
filosofie in Groningen, is predikant in Anloo-
Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Protestantse 
Kerk, Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen. 
 
Voorbereiding (voor wie wil): 
Een leestekst wordt t.z.t. gemaild. 
 
Boekentips: 
‘God, Iets of Niets? De post-seculiere maatschappij 

tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’’ (2016) door Taede 
Smedes; 
‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken’ 
(2016) onder redactie van Rick Benjamins, Jan 
Offringa en Wouter Slob.  
 

DE INLEIDINGEN VAN WOUTER SLOB EN AREND LINDE 

OP RESP. 9 EN 30 JANUARI ZIJN EEN MOOIE ‘COMBI’. 

 
--ooOOoo-- 

 
30-01-2018 VERZET naar DONDERDAG 12 april 
Over: Charles Taylors boek 'Seculiere tijd’ (vert. 
2010, oorspr. ‘Secular age’ 2007)' 
Taylor stelt zich de vraag ‘Waarom geloven wij nu 
(bijna) niet meer in God, terwijl dat 500 jaar geleden 
wel het geval was’ vanuit filosofische invalshoek, 
maar met een christelijk uitgangspunt. 
 
Inleider ds. Arend Linde licht voor ons een tipje van 
de sluier op over onze veranderde houding 
tegenover God, Bijbel, traditie, geloof en kerk. 
Sommige recensenten noemen dit het belangrijkste 
boek dat in hun leven is verschenen - dat maakt 
nieuwsgierig… 
 
Voorbereiding (voor wie wil):  
Wikipedia is een goed startpunt: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof) 
Bol.com geeft een samenvatting van het boek: 
https://www.bol.com/nl/p/een-seculiere-
tijd/1001004009526017/ 
Voor een recensie van ‘Seculiere tijd’, zie bv.: 
http://sjaakvisserseculieretijd.blogspot.nl/ 
 
Een leestekst wordt t.z.t. gemaild. 
 

--ooOOoo-- 
 
13-3-2018  
Over: 'Waarom worden we anno 2017/2018 niet 
weer Rooms Katholiek?'  
Luthers aanklacht tegen de misstanden in de kerk, 
m.n. de handel in aflaten, werd het (onbedoelde) 
startpunt voor wat wij later de Reformatie zijn gaan 

noemen. Maar aflaten worden al lang niet meer 
verkocht… Is de katholieke kerk anno nu niet veel 
gematigder en een aantrekkelijk alternatief voor ons 
‘weglopers’ om ons weer mee of aan te verbinden?  
  
Inleider ds. Bert Altena vraagt zich af: Wat dreef 
Luther en wat is zijn invloed geweest? Wat is de 
betekenis van de hervorming in calvinistische 
Nederland en wat heeft het opgeleverd? Wat is de 
toekomst van het protestantisme? 
 

--ooOOoo-- 
 
10-4-2018 VERZET naar dinsdag 24 april 
Over: Opstaan en op weg gaan  
Pelgrimeren komt in veel of misschien wel alle 
godsdiensten voor. Wat is pelgrimeren? Is dat niet 
meer iets van de middeleeuwen? Voor wie kan 
pelgrimeren heilzaam zijn? Waar en hoe kan je 
pelgrimeren? Wat kan je van pelgrimeren 
verwachten? Is pelgrimeren de vraag of het 
antwoord?  
 
Inleider em. ds. Jaap vd Linden vertelt waarom 
pelgrimeren zeven jaar lang, van 2015 – 2021, het 
thema is voor de Wereldraad van Kerken. Is het een 
goed thema om met anderen in gesprek te komen 
over wat er werkelijk toe doet in geloof en 
samenleven? Verder kan het gesprek misschien 
gaan over de vraag ‘hoe ga je aan de slag met zo’n 
thema’. Meditatief? Spiritueel? Een wandeling? Een 
gesprek? Bidden? Pelgrims-psalmen lezen? 
Museumbezoek? 
 
Voorbereiding (voor wie wil): 
http://www.raadvankerken.nl/?b=2798 

Praktische gegevens: 
 
Locatie: 
Alle bijeenkomsten zijn in  
Wijkgebouw het Markehuus 
Scharmbarg 35,  
9407 EA Assen 
Tel: 0592-346209 
(navigatie Scharmbarg (noordzijde) of 
Winkelakker (zuidzijde)) 
 
Lestijden: 
Aanvang: 9.30; einde 12.00 
Pauze: 10.45 – 11.00 
 
Kosten: 
Vaste cursisten / heel seizoen: € 50,00 te 
voldoen aan de penningmeester na 
ontvangst van (digitale) rekening. 

 
Info / opgave / contact: 
Tibbe Breimer 
Tel. (0592) 343 448 / (06) 2180 2625. 
E-mail: t.breimer@home.nl 
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