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31 oktober Symposium: Alles van waarde...
Op zaterdagmiddag 31 oktober van 14.30 tot 17 uur vindt in de Immanuelkerk een uniek Symposium plaats over de relatie kerk en samenleving. Het is de
laatste grote bijeenkomst in het kader van ons 50 jarig jubileum.
Thema is de waardigheid van de mens in de huidige participatiesamenleving. Hoe komt het dat we de waarde van iets of iemand alleen nog maar kunnen
uitdrukken in termen van geld? Waarom staan we toe dat zorg, onderwijs en natuur
voortdurend als kostenpost worden weggezet? Zitten we echt zo gevangen in het
rendementsdenken? Wat kunnen kerk en religie hierin betekenen?
Daarover spreken drie bekende opinieleiders: filosofe en schrijfster Désanne
van Brederode, en de hoogleraren theologie Rinse Reeling Brouwer en Erik Borgman.
Daarna zullen Matthias Gijsbertsen (wethouder sociale zaken, jeugd, gezondheid),
Fenneke Reinders (docente geschiedenis) en Nienke Ybema (directeur algemene zaken van zorginstelling Dignis) vanuit hun praktijk op de sprekers reageren. Het geheel
wordt voorgezeten door onze vroegere predikante Ruth Peetoom.
We besluiten de middag met een borrel.
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