Programma Leerhuis A & B
Het programma van het leerhuis heeft iedere bijeenkomst een vaste
structuur.
Vrijdag
17.30 uur
18.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
Zaterdag
v.a. 8.30
9.30 uur

ontvangst
diner
film afhankelijk van het thema
nabespreking film
einde programma, mogelijkheid tot informeel samenzijn

15.45 uur

ontbijt
bespreking van het thema aan de hand van fragmenten uit
wetenschap en literatuur die ter plaatse worden uitgereikt
lunch
verdere bespreking van het thema, waarbij ook bijbelstheologische overwegingen aan de orde komen
liturgisch moment

16.00 uur

afsluiting en vertrek

12.30 uur
13.30 uur

Kosten en aanmelding
De cursuskosten bedragen € 495,40 per persoon
voor een
eenpersoonskamer voor het gehele seizoen. Een tweepersoonskamer kost
€ 409,- per persoon. Dit is inclusief verblijf en BTW, exclusief
toeristenbelasting á € 0,80 p.p.p.n. U ontvangt een factuur per bijeenkomst.
Inschrijven kan via de website www.mennorode.nl (Cursussen & seminars),
info@mennorode.nl of telefonisch (0577 - 498111). Na aanmelding ontvangt
u een schriftelijke bevestiging. Bij annulering gelden de Recronvoorwaarden.
De vaste contactpersoon van de groep is dr. Alfred R. van Wijk. Marion Bruggen is als
Broederschapshuizenpredikant betrokken bij het Vrijzinnig leerhuis Elspeet. Naast
Van Wijk kan ook zij u informeren over het Leerhuis. Indien u meent dat de
cursuskosten uw draagkracht te boven gaan, kunt u in incidentele gevallen een
tegemoetkoming in de kosten ontvangen. U kunt zich hiervoor schriftelijk wenden tot:
ds.
Marion
Bruggen,
Mondriaanstraat
36,
9718
MJ
Groningen.

Mennorode | Apeldoornseweg 185, Elspeet | 0577 498 111

www.mennorode.nl | info@mennorode.nl

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet
programma
Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek
en ondoordachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan is
het Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode in Elspeet een plaats waar u
zich thuis zult voelen. Grote thema’s worden hier op een nieuwe
manier – intellectueel, open en vrij van vooroordelen – benaderd.
Het Vrijzinnig Leerhuis...
richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie
op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen
verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en
onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.
Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines – zoals sociologie, psychologie
en filosofie – benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende
kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige
viering die in het teken van het thema staat.
Dit seizoen...
worden de thema’s Vijandschap, Geluk, Geroepen om te leven en Vrijzinnigen
in hun politieke keuzes uitgediept. In verband met de onderlinge
gedachtewisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige
Dit programma is bestemd voor alle gasten van Mennorode.
jaarprogramma de voorkeur.
Wijzigingen en/of aanvullingen op het programma vindt u op het
publicatiebord in de zijgang tussen de Schaapskooi en het restaurant.

Welkom bij Mennorode

Vrijzinnig Leerhuis bij Mennorode

Data & thema’s
De twee groepen lopen parallel aan elkaar en hebben beide plek voor circa 20
personen:

Vijandschap
Geluk
Geroepen om te leven
Vrijzinnigen in hun politieke keuzes

Leerhuis groep B:
6 - 7 november 2015
12 - 13 februari 2016
11 - 12 maart 2016
10 - 11 juni 2016

Vijandschap
Geluk
Geroepen om te leven
Vrijzinnigen in hun politieke keuzes

Duur bijeenkomsten
Per keer 3 dagdelen, inclusief 1 overnachting. Elke bijeenkomst is van vrijdag
17.30 tot zaterdag 16.00 uur.

Geroepen om te leven
Docent & gespreksleider: dr. Alfred R. van Wijk
In het nieuwe jaarthema 'Geroepen om te leven' dat
doopsgezinden is aangereikt zijn twee aspecten te
onderscheiden: het geroepen-zijn, jezelf er van bewust zijn
dat er momenten in je leven zijn geweest dat er een appel op
je gedaan werd en het leven als bestemming. Vooral het
laatste roept verschillende vragen op, zoals wat is de
kwaliteit en de waarde van het leven, hoe ligt de verhouding tussen leven en
levenskunst, bestaat er een relatie tussen lijden en leven…In de loop der
jaren hebben verschillende denkers ons hieromtrent hun gedachten
aangereikt waaronder Seneca, Albert Schweizer, Joep Dohmen, Fernando
Savater, Wilhelm Schmid, Frits de Lange. In de film Precious komen beide
genoemde aspecten aan de orde. Het aangeboden materiaal zal voldoende
aanknopingspunten bieden om het thema met ons eigen leven te verbinden.
Vijandschap
Docent & gespreksleider: dr. Alfred R. van Wijk en J. Nijwening
"Wie was mijn vijand? Ik zal hem/haar in vrede ontmoeten." Zo luidt een
regel in het lied van Huub Oosterhuis over de voeten die vrede komen
melden.

Programma en onderwerpen

Leerhuis groep A:
30 - 31 oktober 2015
27 - 28 november 2015
29 - 30 januari 2016
27 - 28 mei 2016

De realiteit van alledag laat zien dat mensen nog
steeds elkaars vijanden zijn, in het klein en in het
groot. Waarom toch, terwijl we zo hartstochtelijk
verlangen naar vrede?! "The wind that shakes the
barley" laat zien hoe het misging in Ierland.
Ervaringsverhalen uit Belfast, bijbelfragmenten en
filosofen belichten het thema vijandschap. Het wordt
een 'dicht bij mijn bed show'.

Vrijzinnigen in hun politieke keuzes
Docent & gespreksleider: drs. Martin Maassen
Volgens sommigen is God verdwenen uit de Tweede
Kamer. Nog nooit was de omvang van christelijke,
politieke partijen zo klein. En dat terwijl tot in de jaren
’80 ieder huisje zijn politieke kruisje kende. De
vrijzinnigen raakten na de opheffing van de VrijzinnigDemocratische Bond in 1946 verzeild in een soort politieke diaspora.
D66 heeft geprobeerd dat vrijzinnige gat in de markt te vullen, maar
lijkt inmiddels een ‘gewone’ liberale partij. Hoe staan en stonden
vrijzinnigen in hun politieke keuzes. In hoeverre is die keuze nog
religieus bepaald. Waar staat ‘vrijzinnigheid’ eigenlijk voor? Aan de
hand van film, (politieke) literatuur , historisch onderzoek en het
gesprek met een politicus proberen we deze vragen te beantwoorden.
Geluk
Docent & gespreksleider: ds Ewoud Roos
Een rijke koning vraagt zijn wijze raadgever: ‘Ben ik
met al mijn rijkdom niet de gelukkigste mens op
aarde?’ De vraag stellen is hem beantwoorden: hij was
het natuurlijk niet. Hoe zou het ook kunnen? Hoe kan
een mens gelukkig zijn, laat staan de gelukkigste, als
hij zich tegelijkertijd druk maakt om de vraag of hij
wel gelukkig is.
We zullen ons bezighouden met het omvangrijke thema ‘geluk’. We
streven ernaar, maar moeten we het wel willen najagen? Wat is
geluk, of anders gezegd, wie zijn de gelukkigen? En wat kan ook de
bijbel ons daarover zeggen?

