
VIERDAAGSE THEOLOGISCHE ZOMERSCHOOL 2021, DEN HAAG  

Een verrijkende leerzame oriëntatie op religie  
Een kennismaking met de veelkleurigheid van christelijke theologie, bijbel en levensbeschouwing  
Een opfrisser of verdieping van interesse en kennis  

Data.   
Maandag 30, dinsdag 31 augustus, [woensdag is een vrije dag],  
donderdag 2 en vrijdag 3 september  2021  

Plaats  
Bosbeskapel, Bosbesstraat, 2564 PA Den Haag 
De kerk is rolstoelvriendelijk en bereikbaar met tram 2 (halte 
Nieuwendamlaan). Overdag geldt gratis parkeren in de omgeving. 

Praktisch  
■ Iedere cursusdag is verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 
13.30-16.00 uur.   
■ De docenten hebben een theologische opleiding en veel praktijkervaring.   
■ De zomerschool biedt plaats aan maximaal 40 deelnemers.   
■ Deelname kost € 75. Intekenen op losse onderdelen is niet mogelijk.   

Programma  

 30/8  
Morgen: Martin Koster over de joodse wortels van het christelijke Paas- en Pinksterfeest.  
Middag: Rob van Essen over de spiritualiteit van/in de Psalmen.  

 31/8.  
Morgen: Jacob Korf over liturgie en spiritualiteit.  
Middag: Nico Riemersma over het  begrip barmhartigheid in Lucas-Handelingen, met 
speciale aandacht voor ‘de barmhartige  Samaritaan’.   

 2/9 
Morgen: Adrie Sterrenburg over mensbeelden in verschillende tijden, bezien vanuit de  
bijbelse antropologie.  
Middag: Corry van Straten over pastoraat, benaderd vanuit de joods -christelijke traditie, 
de cultuur en de tijd.  

 3/9 
Morgen: Casper van Dongen over de totstandkoming van en de brug tussen het Oude  en 
Nieuwe Testament.  
Middag: Paul Brenninckmeijer over de oorsprong van iconen,  bijzondere voorbeelden en 
de passie van icoonschilderen.   

Aanmelding en informatievoorziening  
Corona speelt ons parten. Toch wilden we de voorbereiding niet opschorten en vragen we u 
om  zich nu al aan te melden.   
Op maandag 16 augustus geven we n.a.v. de dan geldende maatregelen uitsluitsel of de 
zomerschool  doorgaat. U ontvangt bij een ‘ja’ op die dag het programma, een brief met extra 
informatie en een  verzoek tot betaling.   
 

Opgave voor de Theologische Zomerschool 2021:   
Ria Keijzer – Meeuwse  (docent gemeenteopbouw en coördinator),  
Tollenskade 17, 2274 KT Voorburg,   
tel. 06 – 50 22 82 50, e-mail: ria.keijzer@casema.nl 
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