VRIJDAG 12 JUNI 2015
Christelijke
Hogeschool Ede

STUDIEDAG
Wat heeft God met
duurzaamheid van doen?

Een
geschenk
*
uit/aan
de hemel
* Doorhalen wat niet van toepassing wordt geacht

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

Praat mee
op 12 juni!

En toen? Toen maakten wij er een rommeltje van. Met die
zondeval. En steeds opnieuw met conflict, met onrecht
en met vervuiling en uitputting van de aarde. Over de
zondige aard van de mens en over onrecht wordt in veel

Meld je aan op
www.stichtingoikos.nl/geschenk

kerken wekelijks gepreekt. Maar hoe vaak gaat het over
het onrecht dat wij de aarde aandoen?

Heeft God met duurzaamheid van doen? Veel gelovigen zeggen daarop ‘Ja, natuurlijk’.
Maar op de vraag ‘Wat of hoe dan?’ blijft het vaak stil. Ook onder theologen, althans in
Nederland. Het Netwerk Theologie en Duurzaamheid wil dat veranderen. Op 12 juni vindt
daarom in Ede de studiedag ‘Een geschenk uit/aan de hemel’ plaats.

Tijdens deze studiedag nodigen we theologen, studenten en andere geïnteresseerden uit om in
gesprek te gaan over ‘God en duurzaamheid’. Wat is duurzaamheid eigenlijk? Als we zeggen dat
de wereld van God is en dat God betrouwbaar is, kunnen we dan stellen dat duurzaamheid een
geschenk uit de ‘hemel’ is? Staat God garant voor de houdbaarheid en leefbaarheid van deze
‘wereld’? Dat is een uitdagende vraag.
Het antwoord daarop zegt iets over onze eigen rol en verhouding tot de ‘wereld’. Maar wat?
Komt het goed met de wereld naarmate ook ons eigen handelen daarin goed is? Dan zou ons
streven naar duurzaamheid ook beschouwd kunnen worden als een geschenk aan de ‘hemel’.
Hoog tijd voor een theologisch goed gesprek over duurzaamheid.
Meld je aan op www.stichtingoikos.nl/geschenk

Het netwerk Theologie en
Duurzaamheid is een informeel
netwerk met deelnemers uit de
Christelijke Hogeschool Ede, de
Evangelische Theologische Faculteit
Leuven, de Radboud Universiteit Nijmegen,
de Universiteit van Tilburg, de Evangelische
Alliantie, de Oecumenische Vrouwensynode,
Kerk in Actie en Oikos. Met de studiedag treedt
het netwerk voor het eerst naar buiten.

ecumenische

Vrouwensynode

Programma
Actie en ervaring
10.00 uur	Opening en introductie, door dagvoorzitter Martine Vonk, lector techniek en ethiek,
Saxion Hogeschool
10.15 uur	Bert Altena, stadspredikant Assen: Theologische overwegingen bij het plaatsen
van zonnepanelen op een kerkdak in Assen
10.30 uur	Marian Geurtsen, liturgiste: Gelovige reflecties op bidden voor het eten in een
duurzame woongroep

Reflectie
10.45 uur

Tijd voor enkele vragen om verheldering

11.00 uur	Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie Universiteit van Tilburg:
Zonnepanelen als sacrament
11.30 uur

Pauze

Reactie
11.45 uur

Verlossing van de schepping, door Trees van Montfoort, theologe

12.05 uur	Panel-zaaldiscussie, met in het panel Erik Borgman, Trees van Montfoort,
Bert Altena en Marian Geurtsen, o.l.v. Martine Vonk

Interactie
13.00 uur

Lunchpauze

14.00 uur

Workshops

		

1. Over bezit, bezetenheid en gebed (Krijn Pansters en Trees van Montfoort)

		

2. Voedsel: duurzaam, rein, onrein? (Marjolein Tiemens en Trinus Hoekstra)

		

3. P
 laats-vinden, plaats-maken / ‘Voor een tijd een plaats van God’
(Tjirk van der Ziel en Christiaan Hogenhuis)

		

4. M
 oed, maat en mystiek: Christelijke bronnen voor duurzaam leven
(Lisette van der Wel en Jan Wessels)

		

5. Hemel op aarde? (Steven van den Heuvel)

Perspectief
15.30 uur

Pauze

15.45 uur	Afsluitende panel-zaaldiscussie met vertegenwoordigers van de workshops, met
een focus op openstaande vragen, o.l.v. Christiaan Hogenhuis en/of Martine Vonk
17.00 uur

Afsluiting & Borrel

Wanneer:

Vrijdag 12 juni 2015, 10:00 – 17:00

Waar:

Christelijke Hogeschool Ede (goed bereikbaar per auto en OV)

Voor wie:	Docenten en studenten theologie en religiewetenschappen, predikanten, pastores, kerkelijk
werkers en andere geïnteresseerden in de relatie tussen kerk, theologie en duurzaamheid
Door wie:

Netwerk Theologie en Duurzaamheid met ondersteuning van Stichting Oikos

Informatie:

Christiaan Hogenhuis, Stichting Oikos, 030 2361500, ct.hogenhuis@stichtingoikos.nl

Opgave:

www.stichtingoikos.nl/geschenk

Kosten:

€ 30,- (voor mensen met lage inkomens € 15,-) - betaling via de website (iDeal)
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