Leerhuis programma seizoen 2017-2018
❖ White privilege

12 oktober 2017

❖ Filmavond

6 november 2017 pag. 2

❖ Genetica en ethiek

22 november 2017 pag. 2

❖ Lezing benedictijnse spiritualiteit
en informatie
over kloosterweekend
8 januari 2018
Kloosterweekend

pag. 2

pag. 3

20-22 april 2018

pag. 4

❖ Esoterische traditie van de
Westerse cultuur

1 februari 2018

pag. 4

❖ Het Hongerdoek

7 maart 2018

pag. 5

1

De oecumenische leerhuiswerkgroep organiseert komend seizoen weer een aantal activiteiten:
WHITE PRIVILEGE: BLANK ZIJN HEEFT ZIJN VOORDELEN……….?
Gespreksavond over (verschil in) cultuur, afkomst en waarden, verzorgd door dr. Lida van
den Broek van Kantharos, een organisatie- en adviesbureau gespecialiseerd in omgaan met
verschillen
Wit over zwart en zwart over wit.
De kranten staan soms vol van Sinterklaas en Zwarte Piet. Kàn het feest nog wel in de huidige
vorm voortgezet worden? Is het onveranderbaar erfgoed, een waardevolle traditie, dat altijd
moet blijven zoals het nu is?
De schrijfster Anousha Nzuma schreef een boek “Hallo witte mensen”, waarin ze beschrijft hoe
ze merkt dat ze als vrouw van kleur altijd gezien wordt als anders en bijzonder.
De in Peize woonachtige Lida van den Broek geeft al jarenlang trainingen aan groepen mensen
bij wie verschillen in ras en afkomst een rol zijn gaan spelen die niet gewenst werd. Op deze
leerhuisavond wil zij ons niet alleen vertellen, maar ook laten ervaren hoe een “wit privilege”
werkt en wat dit met onderlinge verhoudingen doet. Lida van de Broek is gepromoveerd
menswetenschapper.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

12 oktober 2017
Kerkelijk centrum “Op de Helte”, Touwslager 125, Roden
19.30 – 21.30 uur
€ 4,-

FILM: “DE NIEUWE WERELD”
Een subtiel drama over de invloed die een plotselinge ontmoeting kan hebben op iemands
leven.
Mirte, een door het leven getekende vrouw van in de veertig, werkt als schoonmaakster op
Schiphol in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Ze is niet bepaald een graag geziene collega,
ze is kort aangebonden, niet toeschietelijk en lijkt onaangedaan door het menselijk leed waar ze
dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ze probeert door routine haar verleden weg te drukken.
Echter, de komst van de West-Afrikaanse vluchteling, Luc, betekent een ommekeer voor Mirte.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de film.
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Entree:

6 november 2017
Kerkzaal van de kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, Roden
19.30 uur (kerk open om 19.00)
€ 4,-.

GENETICA EN ETHIEK
ALLES IS ERFELIJK, MAAR ERFELIJKHEID IS NIET ALLES
Spreker: dr. Jan Oosterwijk, klinisch geneticus UMCG
Van steeds meer ziektes is bekend dat ook erfelijkheid daarbij een rol speelt. Dus voor steeds
meer ziektes en aandoeningen wordt DNA-onderzoek (“een bloedprikje”) mogelijk. Daardoor
worden meer mensen met vragen over erfelijkheidsonderzoek geconfronteerd. Maar…….., wilt u
dat wel weten?
Als een erfelijk aanleg is aangetoond, heeft dat vaak consequenties niet alleen voor de persoon
zelf, maar ook voor de kinderen, broers, zussen en andere familieleden. Maar……….., willen zij
dat wel weten?
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Als eenmaal bekend is dat een aandoening bij iemand erfelijk is, moet hij of zij dus nadenken
over lastige vragen en moeilijke keuzes maken: vertel ik het mijn familie, wil ik nog wel
kinderen, verandert dit mijn behandeling, hoe sta ik tegenover onderzoek tijdens de
zwangerschap? Tegenover abortus op medische gronden? Moet alle “ellende” voorkomen
worden en welke prijs willen we daarvoor betalen? Mogen we sleutelen aan de erfelijke aanleg?
Daarbij zijn de afwegingen vrijwel nooit zwart/wit, maar de uiteindelijke keuze is dat wel: ‘ja’ of
‘nee’.
Dr. Jan Oosterwijk zal een inleiding geven over wat momenteel technisch mogelijk is en wat de
dagelijkse praktijk is van erfelijkheidsonderzoek anno nu. Daarna zal aan de hand van
praktijkvoorbeelden een aantal ethische dilemma’s worden besproken en aan u worden
voorgelegd. Wij zijn benieuwd naar uw overwegingen.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

22 november 2017
Kerkelijk centrum “Op de Helte”, Touwslager 125, Roden
20.00 – 22.00 uur
€4,-

LEZING OVER DE BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT EN INFORMATIEAVOND
OVER HET KLOOSTERWEEKEND
Margreet Versteeg en Yvonne Vos
Benedictijnse spiritualiteit is hot!
Boeken van Anselm Grün en managementgoeroe en oblaat Wil Derks vliegen over de toonbank.
Ook de middeleeuwse mystica en wetenschapper Hildegard von Bingen is razend populair. Maar
wat zit er achter deze Benedictijnen met hun vlotte pen en hoge verkoopcijfers? Welke regel
geeft de inspirerende gedachtes van Benedictus mee? Ook in onze streek hebben vele monniken
volgens de regel van Benedictus geleefd. Zij waren de Cisterciënzers die bakstenen bakten in de
Kleibos, kerken bouwden en waterloopkundige kunstwerken verzorgden, zodat steeds meer land
in ons noorden geschikt werd voor de landbouw.
Dit jaar gaat het kloosterweekend naar de Benedictinessen in Oosterhout, zij wonen binnen de
plaatselijke ‘Heilige Driehoek’, maar lang geleden, in de middeleeuwen, woonden er
Benedictinessen in onder andere Garmerwolde. In de kerk met de prachtige schilderingen, die
wel de ‘Nachtwacht van Groningen’ worden genoemd, hebben zij ooit hun getijdengebed
gezongen en de liturgie gevierd.
Op deze avond hoort u meer over de Benedictijnse spiritualiteit en de Regel van Benedictus.
De tweede helft van de avond worden allerlei praktische en aardse zaken met betrekking tot het
kloosterweekend van vrijdag 20 t/m zondag 22 april besproken voor degenen die willen
deelnemen aan dit weekend (zie hieronder voor meer informatie). De lezing kan los van het
kloosterweekend bezocht worden.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Entree:

8 januari 2018
20.00-21.00 uur lezing
21.00-22.00 uur informatie kloosterweekend
Kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, Roden
Geen

Indien u wilt deelnemen aan het kloosterweekend, wilt u zich dan vóór de
informatieavond hiervoor aanmelden (zie hieronder).
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KLOOSTERWEEKEND
De werkgroep organiseert een kloosterbezoek van vrijdag 20 t/m zondag 22 april 2018 aan
de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout (www.olvabdijoosterhout.nl).
In het klooster worden de vieringen bijgewoond, er is ruimte voor persoonlijke bezinning, om te
wandelen en met elkaar een vooraf vastgesteld thema te bespreken. We verblijven in een aparte
vleugel van de abdij. Er zijn elf eenvoudige eenpersoonskamers en één tweepersoons.
Het vertrek is vrijdag 20 april rond 12.30 uur vanuit Roden bij de Kerk der Triniteit.
Zondagmiddag om 14.30 uur (na de middagdienst) wordt de thuisreis aanvaard. De kosten
bedragen ca. €90,- p.p. inclusief reiskosten. We reizen gezamenlijk per auto.
Meer inlichtingen worden verstrekt op de informatie avond maandagavond 8 januari om
20.00 uur in de Kerk der Triniteit (zie hierboven). Tijdens deze avond kunt u zich opgeven voor
het verblijf.
Wij stellen het op prijs wanneer u zich aanmeldt voor deze avond bij:
Yvonne Vos: e-mailcontact>>> of Margreet Versteeg: e-mailcontact>>>
ESOTERISCHE TRADITIE VAN DE WESTERSE CULTUUR
Lezing verzorgd door ds. Walter Meijles, over de herkomst en doorwerking van het esoterisch
gedachtegoed in onze cultuur: om inzicht te krijgen in wat wij vandaag de dag denken en
geloven.
Uit het beroemde lied van de musical HAIR (1969 en 2016) komt dit citaat:
This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius, Aquarius!
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind's true liberation

Dit is de morgenstond van de tijd van Waterman
Het tijdperk van Waterman, Waterman!
Harmonie en begrip
Medeleven en vertrouwen overvloedig
Geen valsheid of spotterij meer
Levendige gouden gedroomde visioenen
Mystieke kristallen openbaringen
En de werkelijke bevrijding van het verstand.

In het hippie tijdperk van de jaren zestig leek iets nieuws te zijn geboren. Niet alleen gingen
allerlei sociale verhoudingen over de kop, religie zelf leek opnieuw uitgevonden te worden. Deze
hippie beweging bracht de zogeheten New Age van de jaren negentig voort. De ideeën en
gedachten daarvan zijn inmiddels zo algemeen gangbaar geworden, dat het geen subcultuur
meer genoemd wordt. Het zou zelfs verdwenen zijn, zo zegt men… Dat is niet het geval.
De gedachte aan reïncarnatie, of de praktijk van yoga doen, edelstenen medicinaal gebruiken,
natuurgeneeswijzen, is ons allemaal allang onder de huid gaan zitten. Deze sporen zaten er
echter al veel langer. Wat in de jaren zestig en negentig als modern esoterisch denken werd
gezien, heeft eeuwenoude sporen in onze Westerse cultuur. Zo komt de reïncarnatiegedachte
zoals wij die beleven niet uit India, maar is een Westers concept.
Op deze avond wordt u meegenomen langs hoofdlijnen van deze geschiedenis van de esoterie,
om zicht te krijgen op wat wij vandaag de dag denken en geloven. Niet om een oordeel te vellen
over wat goed zou zijn of niet, maar om ons bewust te worden van deze rijke onderstroom in
onze cultuur.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

1 februari 2018
De Deel, Brink 2, Roden
20.00 – 22.00 uur
€4,-
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HONGERDOEKEN: SPIRITUELE SPIEGELS VOOR SOBERHEID EN
SOLIDARITEIT
Lezing, verzorgd door Guus Prevoo, missionair veldwerker vasten en-adventsactie, over de
geschiedenis en huidige functie van hongerdoeken.
Hongerdoeken werden in de Middeleeuwen met name in Duitsland in kerken gebruikt om
tijdens de veertigdagentijd het altaar aan het oog van de gelovigen in de kerk te onttrekken.
Het huidige gebruik in sommige kerken om tijdens de Goede Week de kruisbeelden in de kerk af
te dekken met paarse doeken (en op Witte Donderdag met witte doeken) is daarvan nog een
overblijfsel.
In 1977 heeft Misereor, de zusterorganisatie van Vastenactie in Duitsland, dat oude gebruik
nieuw leven ingeblazen, maar dan niet meer op een verhullende, maar veel meer op een
onthullende manier. Hongerdoeken geven iets weer van soberheid, solidariteit en spiritualiteit
van mensen van het Zuidelijk halfrond. Deze hongerdoeken kunnen zo functioneren als een
spiegel voor ons opdat wij in ons leven, op een spirituele manier, ook soberheid en solidariteit
gestalte kunnen geven.
Guus Prevoo gaat in op de geschiedenis van het hongerdoek en op de betekenis van een vijftal
hongerdoeken van de parochie in Roden.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Entree:

7 maart 2018
Kerkzaal van de kerk der Triniteit, Roden
19.30 – 21.30 uur
€4,-

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de VOM (Vrede Ontwikkeling Missie)
werkgroep van de parochie. Zondag 18 maart is er een oecumenische vesper met als thema: het
hongerdoek, verzorgd in samenwerking met de oecumenische vesper werkgroep.
Contact Leerhuizen: Yvonne Vos: e-mailcontact>>>
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