God en samenleven: De samenleving is veel
complexer geworden. Een middelgrote stad als
Delft kent niet minder dan 150 nationaliteiten en
vele religies. Zouden andere levensbeschouwingen
ons iets kunnen leren? En zijn er meer actieve
vormen van samenleven denkbaar dan gedogen?
Voor ieder thema zijn sprekers gevraagd die hun
licht laten schijnen over een van de genoemde
thema’s. De cursisten krijgen de gelegenheid om op
queeste te gaan en de geboden perspectieven te
(be)proeven met hun eigen vragen.
Tot nu zijn er twee delen geweest met de volgende
sprekers:
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Filosofie en religie 3 deel
Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben
voorgesteld? Waarop mikken wij met dat
felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk,
samenleven? En niet in de laatste plaats: wat
betekenen de antwoorden op onze vragen voor de
opgaven van alledag?
Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie
Jan Brouwer en Hubertus Bahorie
10 april 2018
Intro
Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in
onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen
zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land
brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een
aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen
door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het
geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie,
ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere
opgaven van het dagelijks leven een leidende rol.
De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar
antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.
God en schepping: Na religie werpt de wetenschap
een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt
de nieuwe technologie de bestaande schepping in
een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op
deze ontwikkeling?
God en geluk: De welvaart is door expansiedrift en
technologische vooruitgang enorm toegenomen.
Maar heeft die welvaart ons ook geluk gebracht en
zit het geluk niet in hele andere zaken. Wat kunnen
de diverse levensvisies ons hierover vertellen?

Eerste deel 4 kwartaal 2017
Dinsdag 26-09 Harry Fitié
Wie schiep de schepper?
Dinsdag 10-10 Hubertus Bahorie
Nâm Yoga, een kwestie van resonantie
Dinsdag 17-10 Jan Brouwer
God en de wereld
Dinsdag 24-10 Kader Abdolah
God en Islam
Dinsdag 31-10 Jeroen Saris
Gelukkig zonder God
Dinsdag 07-11 Tina Geels
Kerk en samen leven
ste

Tweede deel 1 kwartaal 2018
Dinsdag 23-01 Ton de Kok
Wat is god?
Dinsdag 30-01 Miriam van Rijen
Stoïcijnse levenskunst
Woensdag 07-02 Willemijn Dicke
I God
Dinsdag 13-02 Annette N Mul
God uit Afrika
Dinsdag 20-02 Jonas Slaats
Soefisme herzien?
Dinsdag 06-03 Wat nu?
Perspectief
Er zijn geluidsopnames van alle bijeenkomsten.

de

Derde deel 2 kwartaal 2018
De beide eerste delen zijn met veel enthousiasme
door zo’n 40 personen gevolgd. In een enkel geval
was de opkomst zelfs het dubbele. Voor het derde
deel is de deelnemers gevraagd namen te noemen
van favoriete sprekers. Daar is zoveel mogelijk aan
tegemoet gekomen. Dat gaf de volgende lijst:
dinsdag 22-mei Lena Maria Scheen
god in china
dinsdag 29-mei Vinod Bhagwandin
god en geluk
dinsdag 5-jun Paul van der Velde
hindoeisme en boedisme
dinsdag 12-jun David Maij
leren geloven
dinsdag 19-jun Jac Hielema
god en vrije wil
dinsdag 26-jun slot
Kijk op de website www.prinsenkwartier.nl.
Data en kosten
6 bijeenkomsten en 5 gastsprekers op 22 en 29
mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018. Er is ruimte voor
maximaal 40 cursisten. Met uw bijdrage worden de
onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst,
en 40,- voor het hele derde deel.

