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Mededelingen van de Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing
Prof. dr. Kees van der Kooi, voormalig bijzonder hoogleraar theologie van de charismatische
vernieuwing, gaf ons de volgende belangwekkende informatie:
Dr. Jan Veenhof was een van de motoren
achter de oprichting van de bijzondere
leerstoel theologie van de charismatische
vernieuwing aan de VU. Inmiddels is hij 82
jaar oud en nu heeft hij een nieuw boek
geschreven: 'De kracht die hemel en aarde
verbindt'. Volgens Kees van der Kooi is het
een pneumatologie. De ondertitel luidt dan
ook: 'De identiteit van de Geest van God als
relatiestichter'.

Uitgeverij Boekencentrum en het Herman
Bavinck Center of Reformed and Evangelical
Theology van de Vrije Universiteit in
Amsterdam nodigen u uit voor de presentatie
van dit boek op woensdag 2 november.

Systematisch nadenken over wie en wat de
Heilige Geest is, dat gebeurt niet zo vaak. Ook
vanuit de charismatische vernieuwing binnen
de kerken is er wat dat betreft nog niet zoveel
op wetenschappelijk niveau gepubliceerd.
Kees van der Kooi: 'Dit boek van dr. Jan
Veenhof is een even inspirerende als
uitdagende inleiding tot de leer van de Heilige
Geest. Oude discussies worden op een
originele wijze met de recente aandacht voor
de Geest in verband gebracht. Dat gaat
gepaard met fijnzinnige bijbels-theologische
vergezichten, met een scherp oog voor de
sterke en zwakke kanten van verschillende
tradities. God en mens worden vrijmoedig op
elkaar betrokken.'
Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam - zaal 10A33
Aanmelding via: aanmelden@boekencentrum.nl
Programma 2 november
13.00 uur Inloop
13.30 uur Opening door de middagvoorzitter prof.dr. Gijsbert van den Brink
13.35 uur Reactie door dr. Miranda Klaver
14.00 uur Reactie door dr. Theo L. Hettema
14.25 uur Reactie door prof. dr. Kees van der Kooi
14.50 uur Aanbieding van het boek door dr. Dirk van Keulen
14.55 uur Reactie door dr. Jan Veenhof
15.25 uur Afsluiting door de middagvoorzitter en na afloop drankje.
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PS Zoals u in de vorige info-brief kon lezen organiseert het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie op 3
november de verdiepingsdag Over water lopen. Centraal staat de vraag hoe Godsvertrouwen handen en voeten krijgt in een
tijd van krimp.
PS 2 Wat pneumatologie betreft is op het rooms-katholieke erf de encycliek DOMINUM ET VIVIFICANTEM, van paus
Johannes Paulus II, beschikbaar.
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