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Mededelingen van de Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing 

SYMPOSIUM LEREN(D) LEVEN DOOR DE GEEST 

Op donderdag 11 juni 2015 is er in het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105 een symposium 

over ‘spirituele vorming van pastores en predikanten, voorgangers en theologiestudenten tussen 

secularisatie en nieuwe spiritualiteit.’  

Prof. dr. Benno van den Toren heeft in Oxford jarenlang ervaring opgedaan met geestelijke vorming 

van toekomstige voorgangers in de Anglicaanse Kerk. Een vorming, die daar samengaat met leven in 

gemeenschap. Zijn ervaring kunnen we in Nederland goed gebruik. Hij heeft dit symposium 
inhoudelijk mee voorbereid. Dit symposium vormt tevens een afsluiting van zijn bijzonder 

hoogleraarschap Theologie van de Charismatische Vernieuwing. 

Tijdig aanmelden s.v.p. Er is een beperkt aantal toegangskaarten mogelijk, die toebedeeld worden in 

volgorde van aanmelding.  

Sprekers tijdens dit symposium: 

    

Benno van den Toren, 

Hoogleraar Interculturele 

Theologie aan de PThU 

Graham Tomlin, 

Principal van St Paul’s 

Theological Centre; Dean 

van St Mellitus College 

Rosaliene Israël, 

Onderzoeker aan de PThU; 

pastor van Oudezijds 100 in 

Amsterdam 

Hein Blommestijn, 

Wetenschappelijk 

Medewerker aan het Titus 

Brandsma Instituut 

Voertaal tijdens dit symposium is Nederlands. Alleen Tomlin zal Engels spreken. 

Onderwerpen: 

Hein Blommestijn, een rooms-katholieke priester en karmeliet, is een autoriteit op het gebied van 

geestelijke vorming. Hij zal spreken over Persoonlijke geestelijke vorming. 

Rosaliene Israël spreekt over Leven in de wereld als geestelijke oefenplaats. 

Graham Tomlin uit Londen zal in het Engels spreken over Geestelijke vorming door leven in 
gemeenschap. 

Benno van den Toren, in Groningen hoogleraar Interculturele Theologie aan de PThU, spreekt over 

Christelijke spirituele vorming tussen secularisatie en religieus pluralisme. 
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Prijs: Deelname kost € 40 per persoon (studenten € 20), inclusief lunch, koffie en thee. 

Aanmelden kan vóór 31 mei 2015 per e-mail naar kees@stucom.nl, met gelijktijdige betaling van het  

verschuldigde bedrag naar NL47 INGB 0000 9812 99 t.n.v. St. CWN-Nederland Leerstoel te Utrecht. 

Vermeld bij betaling uw naam, ‘symposium Lerend Leven’ en uw e-mailadres. 

Na aanmelding krijgt u per e-mail een toegangskaart en bevestigingsbrief.  

PE: Dit symposium geldt voor 0,5 ECTS in het kader de Permanente Educatie van de Protestantse 
Kerk. Graag bij aanmelding of u hiervan gebruik wilt maken (dan hebben we ook uw adres nodig). 

Tijd: 9.30 uur koffie/thee  

10.00 uur tot 16.00 uur programma, waarin vier inleidingen, discussie, ontmoeting en een 

afsluitend liturgisch moment. 

Plaats: filmzaal PThU, VU-gebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam.  

Route: De eenvoudigste manier van reizen is met de trein naar station Amsterdam-Zuid, en dan 10 

minuten lopen naar de VU. Bij de VU is het betaald parkeren. 

Organisatie: bijzondere leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing en redactie van 

GEESTkracht. Bulletin voor charismatische theologie, in samenwerking met de Protestantse 

Theologische Universiteit.  

Inlichtingen: Kees Slijkerman, secretaris leerstoelbestuur, kees@stucom.nl, telefoon 0343-578814 
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