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Symposium Doof de Geest niet uit

Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht
over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.
Sprekers: dr. Miranda Klaver, CWN-VU-Onderzoeksplaats voor Charismatic and Pentecostal
Christianity; prof. Erik Borgman, hoogleraar te Tilburg; Wilkin van de Kamp, predikant-directeur van
VrijZijn, Henk Rothuizen, o.m. oprichter Rafaelgemeenten; Koos Smits, parochiepriester te Utrecht
en lid Pastorale Kerngroep Katholieke Charismatische Vernieuwing; Kees Slijkerman, Katholieke
Charismatische Vernieuwing en de voorzitters van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en
van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten: bisschop J. Van den Hende en broeder Machiel
Jonker.
Programma
10:30 uur Inloop en koffie
11:00 uur Gebed, lofprijzing, open voor de Geest
11:30 uur Erik Borgman en Miranda Klaver Charisma’s goed ontvangen en gebruiken
12:30 uur Vragenronde
13:00 uur Lunch
14:00 uur Parallelle workshops met elk een spreker van pinkster en katholieke zijde
Gave van profetie: inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman
Gave van genezing: inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman
Gave van onderscheiding: inleider Koos Smits, moderator Peter Grim
15:30 uur Plenaire afsluiting met mgr. dr. Hans van den Hende en br. Machiel Jonker
16:15 uur Einde
Wat deze sprekers met het onderwerp hebben (> www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit)
Doelgroep: Predikanten, voorgangers, pastores, studenten, medewerkers in gemeenten, parochies,
christelijke organisaties en bewegingen. Ook elke andere belangstellenden is welkom.
Locatie: R.-k. Sint-Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht
Kosten en aanmelding (graag zo spoedig mogelijk): € 25 pp, inclusief lunch, te betalen bij
aanmelding via de website www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit
Studiemateriaal
Boekje Doof de Geest niet uit, te bestellen via secretariaat@oecumene.nl, € 5,-- excl. verzendkosten,
vanaf 10 exemplaren € 4,-- per stuk. Printversie: www.stucom.nl/document/0417.pdf. Dit rapport is
de directe aanleiding voor het symposium.

www.stucom.nl/leerstoel

Groot onderzoek Profetie in Nederland
De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit start binnenkort in samenwerking met de
Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie
voor christenen in Nederland.
Het onderzoek ‘Profetie in Nederland’ is
vanuit de onderzoeksplaats 'Charismatic and
Pentecostal Christianity’ aan de faculteit
Religie en Theologie van de Vrije Universiteit
opgezet in samenwerking met verschillende
Christelijke netwerken en organisaties.
Toenemende belangstelling voor profetie
De aanleiding voor dit onderzoek is de
toenemende belangstelling voor profetie
onder individuele christenen en binnen de
breedte van kerken. Duidelijk is dat profetie
tegenwoordig niet alleen binnen
pinksterkerken en charismatische
vernieuwingsbewegingen gethematiseerd
wordt.

Met dit onderzoek willen dr. Miranda Klaver
en dr. Hans van Dijk inventariseren wat er
binnen kerken gebeurt, wat voor praktijken zij
tegenkomen en hoe er over profetie gedacht
wordt in Nederland.
Online vragenlijst invullen
Voor dit onderzoek is een uitgebreide
vragenlijst samengesteld. Vanaf 3 juni kunnen
deelnemers de vragenlijst anoniem online
invullen. De website zal via verschillende
christelijke media onder de aandacht gebracht
worden.
Voor meer informatie: dr. M. Klaver,
m.klaver@vu.nl

Damien Artiges gepromoveerd
Damien Artiges, was lid van de redactieraad Geestkracht en woont nu in Antwerpen. Hij is priester-lid
van de internationale katholieke Gemeenschap Chemin Neuf. Op 19 september 2018 is hij
gepromoveerd.
Onderwerp
Hij promoveerde op het onderwerp La
singularité d’Israël, un défi pour l’unité
chrétienne (De singulariteit van Israël, een
uitdaging voor de christelijke eenheid).
Met zijn proefschrift wil hij een bijdrage
leveren aan een zuivering van de christelijke
blik op de roeping van Israël. Meer hierover
op https://www.kcv-

net.nl/meer/a/onderwerpen/joden-enkerk/katholieke-schrijvers-over-het-joodsevolk/de-singulariteit-van-israel-een-uitdagingvoor-de-christelijke-eenheid en https://www.kcvnet.nl/meer/a/onderwerpen/joden-enkerk/katholieke-schrijvers-over-het-joodsevolk/het-volk-israel-een-uitdaging-voor-deeenheid-onder-christenen.

In Brussel
Hij promoveerde aan het INSTITUT D’ÉTUDES
THÉOLOGIQUES Faculté de Théologie de la
Compagnie de Jésus à Bruxelles. De jury bij
zijn promotie bestond uit:
Père Thierry LIEVENS s.j., Président du jury et
Professeur à l’I.E.T.
Père Bernard POTTIER s.j., Promoteur de la
thèse et Professeur à l’I.E.T.
Monsieur l’Abbé Dominique JANTHIAL du
Diocèse de Malines-Bruxelles et Professeur à
l’I.E.T.
Sœur Marie-David WEILL de la Congrégation
des Sœurs apostoliques de Saint-Jean et
Professeur à l’I.E.T.
Père Étienne VETÖ de la Communauté du
Chemin Neuf et Professeur à l’Université
Pontificale Grégorienne de Rome.
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