Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting
Doetinchem
De Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting is een werkgroep
van de Protestantse Gemeente Doetinchem en de R.K. Parochie
Maria Laetitia. Zij wil een podium bieden voor vragen over geloof, kerk
en samenleving en deze bespreekbaar maken voor een breed publiek.
Daartoe organiseert de werkgroep lezingen die zoveel mogelijk
aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd. De inleidingen
willen informeren, de thema’s verdiepen en uitnodigen tot gesprek.
Leden van de commissie.
Wouter Veldhuizen, voorzitter en penningmeester.
Pelgrimstraat 66
7011 BL Gaanderen,

tel. 0315-325852

Mieke de Blok, notulist
Windeveld 17

tel. 0314-340456

7006 VA Doetinchem

ds. Wijke Greydanus

tel. 0623460083

Pastor Paulus Tilma

tel. 0614181236

Gert Smit
Kervelveld 10

7006 TA Doetinchem

tel. 0651416598

Programma algemeen
De inleidingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum
De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ in Doetinchem.
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.

De toegangsprijs per avond is € 5,- inclusief een kopje koffie
of thee.
Wilt u het werk van Vorming & Toerusting verder ondersteunen,
dan kunt u uw bijdrage storten op
bankrekeningnr. NL16INGB0002036926 t.n.v. :
Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting Doetinchem.
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Beknopt overzicht programma 2021-2022

Donderdag 30 sept. 2021.
pag. 6
Onderwerp Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven
van Augustinus.
Spreekster : Kitty Bouwman.
Dr. Kitty Bouwman werkt als geestelijk begeleider en
geestelijk verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse
opleidingen en is hoofdredacteur van Herademing,
oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.
Daarnaast werkt ze aan een vervolgonderzoek baar het
spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
Donderdag 28 oktober 2021.

(geannuleerd)

zie

:pag. 7

Onderwerp Ik kiek oe an.
Over kerk, diaconaat en inclusie.
Spreker:

Thijs Tromp.
Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat aan de
Protestantse Theologische Universiteit en directeur van
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.

Donderdag 25 november 2021.
pag. 8
Onderwerp Anders leven in een tijd van onzekerheid en angst
Spreker:

Henry Vesseur.
Henry Vesseur is Abt van de Sint Willibrordsabdij te
Doetinchem.
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Donderdag 27 januari 2022.

pag. 9

Onderwerp Natuur inclusief leven, wonen en werken.
Nico Wissing.
Nico Wissing uit Megchelen staat bekend als
landschapsarchitect. Dat zegt al iets over de reikwijdte
van zijn creatief denken. Nico is een bevlogen ontwerper
daar waar het gaat over het in harmonie laten
samengaan van steen, beton en planten. Mat name de
uitwerking van groen op de mens is voor hem een
eindeloze inspiratiebron om voor kleine en grote
opdrachtgevers een atmosfeer te creëeren waarin de
mens gedijt. Zijn opvallende en soms tegendraadse
manier van werken heeft hem uitnodigingen
in binnen-en buitenland opgeleverd voor de aanleg van
tuinen en parken. Op zijn websit
(www.nicowissing.nl) zijn daarvan prachtige voorbeelden
te zie

Donderdag 24 februari 2022
Onderwerp Groene theologie.
Tjirk van der Ziel.

Dr. Tjirk van der Ziel is geograaf en socioloog en
gepromoveerd aan Wageningen Universiteit. Hij is als
docent/onderzoeker verbonden aan de Christelijke
Hogeschool Ede. Zijn werkveld is duurzaamheid.
Momenteel studeert hij theologie in relatie tot ecologie.
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Spreker
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Spreker:

Donderdag 31 maart 2022
pag. 11
Onderwerp: Je kruis dragen. Over de meditaties van Titus
Brandsma bij de kruiswegstaties van de
Bonifatiuskapel in Dokkum.
Spreekster: Anne Marie Bos.
Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk
medewerker van het Titus Brandsma Instituut in
Nijmegen. Zij werkt onder andere aan de uitgave van de
werken van Titus Brandsma en verzorgt de website
titusbrandsmateksten.nl waarop dit oeuvre tekst voor
tekst beschikbaar wordt gesteld.
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Programma 2021-2022

Donderdag
Onderwerp:

30 september 2021
Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het
leven van Augustinus.

Spreekster

Kitty Bouwman.

In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen
een belangrijke rol. Zijn moeder
Monnica, die hem vertrouwd maakt
met het christelijke geloof, en zijn
vriendin met wie hij een duurzame
relatie heeft en die de moeder is
van zijn zoon.
In zijn Belijdenissen brengt
Augustinus zijn moeder in verband
met het geestelijke leven, terwijl hij
de relatie met zijn partner
associeert met seksualiteit en
zondigheid. In het moederschap
van deze twee belangrijkste
vrouwen in zijn leven
komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt
aan God. Het spirituele moederschap van beide vrouwen blijkt een
sleutelrol te spelen bij Augustinus’ inwijding in het geheim van God.
Dr. Kitty Bouwman werkt als geestelijk begeleider en geestelijk
verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen en is
hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor
mystiek en spiritualiteit. Daarnaast werkt ze aan een
vervolgonderzoek baar het spirituele moederschap bij Hildegard van
Bingen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
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Annulering.
De lezing door Thijs Tromp, die geagendeerd staat voor
donderdag 28 okt. 2021,gaat niet door. Dhr. Tromp is
herstellende van een operatie en heeft aangegeven voorlopig
geen lezingen te kunnen geven. De commissie V&T hoopt
dhr. Tromp in het seizoen 2022-2023 alsnog te mogen
begroeten.
Datum:

Wordt t.z.t. opnieuw geagendeerd.

Onderwerp: Over kerk, diaconaat en inclusie.

Spreker:

Thijs Tromp.

Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat aan
de Protestantse Theologische Universiteit en
directeur van Reliëf, christelijke vereniging van
zorgaanbieders.
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Datum

Donderdag 25 november 2021

Onderwerp Anders leven in een tijd van onzekerheid en angst.
Spreker

Henry Vesseur.
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De Benedictijnse spiritualiteit is gebaseerd op de “Regel voor
monniken” die Benedictus van
Nursia in 430 n.Chr. schreef. Deze
kloosterregel biedt kortgezegd
een samenvatting van
evangelisch leven in het dagelijks
leven van een christelijke
gemeenschap. Benedictus leefde
in een onrustige tijd: de
Volksverhuizingen zorgden voor
de nodige verwarring, angst en
onzekerheid. Met zijn leefregel
voor monniken stichtte Benedictus
centra van christelijk leven die
stabiliteit brachten en houvast
boden voor de gedesoriënteerde
mensen destijds. Wat kan het
Benedictijns charisma voor
mensen van onze tijd betekenen die gekenmerkt wordt door migratie,
pandemie, geweld en prestatiedrang?

Datum:

Donderdag 27 januari 2022

Onderwerp: Natuur inclusief leven, wonen en werken.

Spreker:

Nico Wissing.

Als betrokken ‘Achterhoeker’ laat Nico ook zijn stem horen daar waar
het gaat om een toekomstperspectief
voor hen die voor hun inkomen
afhankelijk zijn van de opbrengsten
van hun grond. Hier zijn veranderingen
op til, waarbij ook het landschap in de
Achterhoek zal worden betrokken. Zijn
visie mag in sommige
opzichten als controversieel worden
betiteld, maar hij is realist genoeg om
te beseffen dat
de veelheid van belangen een aanpak
vereist die perspectief biedt voor alle
betrokkenen.
Het besef dat de mens een
onlosmakelijk onderdeel is van de
natuur werkt door in de ontwerpen
die momenteel door Nico en zijn medewerkers worden vervaardigd.
Bestendig en duurzaam bouwen
in harmonie met natuur en schepping. Op deze avond zal Nico ons
deelgenoot maken van
zijn visie op wonen, werken en leven in de Achterhoek van morgen.
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Datum

Donderdag 24 februari 2022.

Onderwerp:

Groene theologie.

Spreker:

Tjirk van der Ziel.

Duurzaamheid is in onze samenleving niet meer weg te denken. Het
besef dat we steeds meer op
ecologische grenzen stuiten leidt tot
reflectie op onze manier van leven.
Als we de aarde op een goede
manier willen doorgeven aan de
volgende generatie dan zullen we
ons moeten aanpassen, zo krijgen
we te horen. In het maatschappelijk
debat over een groene levensstijl is
een christelijk geluid echter
grotendeels afwezig. Op het
praktische vlak zoeken gelovigen
wel de samenwerking, maar tot een
stevige Bijbelse visie op
duurzaamheid komt het niet. Hier
wreekt zich een blinde vlek in de theologie: de verbondenheid van de
mens met de schepping is altijd ondergeschikt geweest aan de
verhouding met God en met de medemens. Pas enkele decennia
geleden is daar verandering in gekomen, vooral door de toegenomen
aandacht voor de milieuproblematiek. Sindsdien maken theologen
gebruik van oude, vaak vergeten christelijke bronnen en weten met
een ecologische theologie de focus te verbreden naar de hele
schepping. Deze groene benadering van de Bijbel is nodig om zicht te
krijgen op de menselijke verantwoordelijkheid in Gods plan met deze
wereld.
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Datum

Donderdag 31 maart 2022

Onderwerp

Je kruis dragen. Over de meditaties van Titus
Brandsma bij de kruiswegstaties van de
Bonifatiuskapel in Dokkum.

Spreekster

Anne-Marie Bos

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in
het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de
pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang
met het lijden doorklinken. Dat horen
we vooral terug als we ons realiseren
dat Titus Brandsma de teksten in
1942 schreef, in zijn gevangeniscel te
Scheveningen.
In de meditaties neemt hij Bonifatius
als voorbeeld: zoals deze kracht vond
in het voorbeeld van Jezus en Maria,
mogen ook wij zo kracht vinden om
ons eigen kruis te dragen,
zachtmoedig, en nederig van hart. Op
deze avond laten we ons meevoeren door een aantal van deze
meditaties.
Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker
van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij werkt onder andere
aan de uitgave van de werken van Titus Brandsma en verzorgt de
website titusbrandsmateksten.nl waarop dit oeuvre tekst voor tekst
beschikbaar wordt gesteld.
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