Plaats

Conferentiecentrum Hydepark
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn

kerk & politiek

Opgeven vóór vrijdag 7 januari 2011

Bij voorkeur per mail bij
mw. Gea de Ruiter, gaderuiter@pthu.nl
tel 0343 - 524 256,
Kosten

cash te voldoen bij aankomst:
€ 40 voor leden
€ 20 voor studenten
€ 50 voor niet-leden
Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG
en dan voor € 40 deel te nemen aan deze
studiedag.
Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)
‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in
organisatorische en financiële problemen.
Daarom:
- meld je op tijd aan en kom!
- ben je alsnog door overmacht verhinderd
(ziekte, uitvaart), zeg dan af.
Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee
te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

het
zwijgen
voorbij?
Lezingen van

Bram Grandia
&
Doekle Terpstra

omroeppastor

Informatie over het programma:

Stephan de Jong: steph.jong@live.nl
Informatie over Op Goed Gerucht:

Alida Groeneveld, alida.groeneveld@planet.nl

CDA-prominent

Uit het profiel van Op Goed Gerucht:
Theologen op zoek naar meer creativiteit,
lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Zo
treedt begin 2000 Op Goed Gerucht naar
voren, als een initiatief van overwegend
jonge predikanten. Maar leeftijd zegt weinig,
en OGG ontwikkelt zich in de jaren daarop
tot een brede beweging van moderne
theologen (gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en anderszins) die zich betrokken weten bij de
Protestantse Kerk. Zij ontmoeten elkaar
als mensen met een ruime theologische,
wetenschappelijke en culturele interesse.
In het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met
religiositeit. Bij elkaar herkennen ze de
behoefte om de vaak zorgelijke sfeer rond
een kleiner wordende kerk te overstijgen.
Voor hen is het evangelie een ‘goed
gerucht’ dat ook in deze tijd te denken
geeft en mensen raakt.
Lid worden? per mail aanmelden bij Dick Vos,
dick.t.vos@gmail.com

Naast bijdragen van leden ontvangt OGG
financiële ondersteuning van onze partner:

Dominass Assurantiën bv te Ochten,
de predikantenverzekeraar

Masterclass Wouter Klaassen
Hoe leer ik speechen
als Obama?
Workshops
Jurjen Beumer
Ruard Ganzevoort
Bram Grandia
Arjan Plaisier
Marchien Timmerman

23e Geruchtdag
vrijdag 14 januari 2011
Hydepark Doorn
10 tot 16 uur
www.opgoedgerucht.nl

Het zwijgen

Programma:

KERK & POLITIEK

10.30 uur

voorbij?

11.00 uur

Na de verhitte jaren ’70 en 80 is het lang stil

12.30 uur

10.00 uur

Inloop, aanmelden en koffie
Politiek ochtendgebed in de kapel
Lezingen:
Kerk & politiek, Het zwijgen voorbij?
Bram Grandia
Doekle Terpstra

13.15 uur

geweest in de kerk als het gaat over politiek.

Verkiezingslunch
Pauze programma:
Masterclass Wouter Klaassen

Hoe leer ik speechen als Obama?
Er waren slechte ervaringen met voor- en tegen14.15 uur

Even bijpraten vanuit OGG

14.30 uur

Workshops met
Jurjen Beumer
Ruard Ganzevoort
Bram Grandia
Arjan Plaisier
Marchien Timmerman

15.30 uur

Afsluiting en borrel

standers van kruisraketten en daardoor ontstond
schroom en soms zelfs weerzin. Aan de andere kant
is er soms een moment dat je als kerk en als
individuele predikant je stem moet verheffen
– en profetisch mag spreken.
Zijn er in onze tijd momenten dat je vanuit het

Workshops

evangelie iets zinvols, nieuws, en misschien tegenWorkshop 1: Jurjen Beumer: Politieke stem in de stad
draads kunt inbrengen? Om welke maatschappelijke kwesties zou het dan gaan: over polarisatie in
de samenleving, over het populisme, over de Islam
of over heel andere zaken? En hoe graaf je als kerk
net een beetje dieper dan gemakkelijke uitspraken
over liefde voor de vreemdeling?

Dr. Jurjen Beumer was predikant in Oldenzaal en
Beverwijk (oecumenische basisgemeente) en
docent evangelistiek aan de Theologische
Universiteit te Kampen. Hij is nu werkzaam voor
het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de
Stad.

Workshop 2: Ruard Ganzevoort: Theoloog en politicus
Prof. dr. Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische
theologie aan de VU. Hij is actief voor GroenLinks,
o.a. als bestuurslid van de Linker Wang, platform
voor geloof en politiek.

Workshop 3: Bram Grandia: Meet & Greet
Wat voor mensbeeld heb je als kerk – en welk

worden die beelden gevoed?

Verder praten over zijn bijdrage 's ochtends.
Drs. Bram Grandia was predikant in Westervoort en
Amsterdam (Keizersgrachtkerk). Hij was actief in
het vredeswerk, met name voor Kerk en Vrede. Hij
is nu pastor bij het IKON.

Bram Grandia zal deze problematiek benade-

Workshop 4: Arjan Plaisier: De Protestantse Kerk in
Nederland en de landelijke politiek

beeld van de samenleving heb je – en waardoor

ren vanuit de invalshoek van kerk en
theologie. Hij is omroeppastor en hoofd van het
IKON-pastoraat.
Doekle Terpstra zal zijn visie geven vanuit de
politieke praktijk. Hij is oud-voorzitter van het
CNV, heeft diverse bestuursfuncties, o.a. het
voorzitterschap van de HBO-raad, en is CDA-prominent.

Dr. Arjan Plasier was docent theologie in Indonesië,
en predikant in Leersum en Amersfoort. Momenteel
is hij scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Workshop 5: Marchien Timmerman: Kerk en politiek van
onderop. Wat heeft - of wat kan - de dominee met de
buurt? Drs. Marchien Timmerman heeft 15 jaar in
het buurtpastoraat gewerkt in Amsterdam, is
docent missionaire presentie aan hogeschool
Windesheim en medeauteur van het boekje Blijven
verhalen.

