Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 63

maandag 8 april 2019
Laurens ten Kate "De verbeelde God, de
beeldende mens", Drie moderne denkers over
verbeelding tussen humanisme en religie: Levinas,
Fadlallah, Moltmann.
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1b,
Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
Het moderne humanisme heeft een atheïstische kant, maar
evengoed ging het boeiende verbindingen aan met de religieuze
tradities die onze cultuur hebben beïnvloed.
In deze lezing neemt Laurens ten Kate u mee en naar het werk van
drie denkers die over de spanningen en verbindingen tussen een
geloof in de mens en een geloof in God nieuwe inzichten
ontwikkelden. Alle drie zijn het ook persoonlijkheden die zich
hebben geëngageerd met de grote sociale en politieke problemen
van hun eeuw: de moslim Mohammad Fadlallah, de jood
Emmanuel Levinas en de christen Jürgen Moltmann.
Hun vraag is telkens dezelfde: betekent de dood van God als
symbool voor de moderne secularisering dat de wereld leefbaarder
wordt? Of zijn we juist toe aan een ‘dood van de mens’? In de
beelden die deze denkers zich van God en mens scheppen, vinden
we sporen van een antwoord.
Lezen: L. ten Kate, M. Poorthuis (red.), 25 Eeuwen theologie.
Teksten en toelichtingen, Amsterdam: Boom 2017. Ter
voorbereiding kunt u uit de drie desbetreffende hoofdstukken
putten uit dit fraaie compendium.
Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. Sinds
2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht (UvH) als universitair
hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds
2015 als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige
religiositeit en humanisme. Deze leerstoel is het
initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig
Gedachtegoed (SSVG). In mei 2016 verscheen
Ten Kate’s inaugurele rede, De vreemde vrijheid.
Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en
humanisme in de 21ste eeuw, Amsterdam:
Uitgeverij Sjibbolet.

Volgende bijeenkomsten Zincafe:

U kunt de volgende data noteren voor de bijeenkomsten in het
seizoen 2019-2020:
2019: 23 september prof.dr. Jan Bransen met "Gevormd of
vervormd". Een pleidooi voor ander onderwijs
2019: 25 november
2020: 13 januari, 9 maart, 11 mei
De invulling van de avonden volgt komende maanden.
Kijk daarvoor ook op onze website.b
Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst vindt
u op onze website.b

Algemeen
Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.

Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met
elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar
waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafe

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.

