Kwaliteit van leven, een vervolg

24 sep 2017

In politiek en samenleving zijn momenteel grote medisch-ethische thema's
aan de orde; zowel in verband met het levenseinde, als in verband met het
begin van leven. Euthanasie, voltooid leven, NIPT; dit zijn drie grote
onderwerpen die telkens bij één enkel thema uitkomen, namelijk 'kwaliteit
van leven'.
Maar wat is kwaliteit van leven eigenlijk? Wat zegt onze opvatting over
kwaliteit van leven over ons mensbeeld? En wat zegt dit mensbeeld over ons
(eventuele) Godsbeeld? En, last but not least, wat betekent het eigenlijk, dat
we momenteel zo met onze kwaliteit van leven bezig zijn?
We gaan samen aan de slag met deze en andere vragen rondom dit thema.
Dat doen we op basis van korte inleidingen, die ons op weg helpen in ons
gesprek hierover. Daarbij is er ook voor muziek een rol weggelegd.
Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst Kwaliteit van leven in het
vorige seizoen waar euthanasie een belangrijk gespreksonderwerp werd. Nu
leggen we de focus op bovengenoemde vragen. Als u de vorige keer niet
aanwezig was, is deze bijeenkomst toch uitstekend te volgen.
Inleider Angeline van Doveren-Kersten studeerde filosofie, theologie, en
musicologie. Ze werkt onder meer bij ziekenhuis Rijnstate als ethicus. Begin
dit jaar promoveerde ze aan de Universität zu Köln in de wijsbegeerte.

Het klopt wel, maar het deugt niet
i.s.m. Boekhandel Meijer & Siegers

26 nov 2017

Dat de financiële wereld meent ‘een amoreel universum’ te vormen, zal niet
veel verbazing wekken, maar hoe zit het in de rest van onze samenleving?
Bestaat er in onze bedrijven en instellingen nog ruimte voor de persoonlijke
bezieling, en dus ook morele verantwoordelijkheid, van de medewerkers? Hoe
zit dat in de accountancy, onderwijs, de zorg? En welke rol speelt de politiek
daarbij – durven onze politici nog te streven naar een rechtvaardige
samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit
angst voor wat al snel 'moralisme' heet?
Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit alle
geledingen van de maatschappij. Daarover schreef hij het boek ‘Het klopt wel,
maar het deugt niet’, een boek dat een ontluisterend beeld schetst van de
stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het zover heeft kunnen
komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.
Inleider Stevo Akkerman is columnist bij Trouw, en schreef eerder onder
andere de bekroonde roman ‘Donderdagmiddagdochter’.
We organiseren deze bijeenkomst i.s.m. Boekhandel Meijer & Siegers
Informatie: Gert van den Hof, blaenau71@gmail.com

Informatie: Jan Tijssen, jan_tijssen@hotmail.com

De actualiteit van Maarten Luther

22 okt 2017

Op 31 oktober is het vijfhonderd jaar geleden dat een moedige monnik in het
Duitse Wittenberg zijn bezwaren tegen de aflaat (een toen gangbare
kerkelijke ‘afkoopregeling’ voor zondige gedragingen) kenbaar maakte. Die
datum werd al snel als de centrale gebeurtenis beschouwd in een reeks
ingrijpende veranderingen in kerk en samenleving die de naam
Reformatie/Hervorming kregen.
Maarten Luther was niet de enige en ook niet de eerste Hervormer, maar is –
mede dankzij zijn positie in de Duitse geschiedenis – wel de belangrijkste.
Wie was hij? Wat wilde hij toen? Wat maakte hij los? En wat zou voor mensen
in de samenleving van vandaag de betekenis van zijn nalatenschap kunnen
zijn?
Inleider Kees Tinga (Arnhem) is protestants theoloog en werkte voor zijn
pensionering in verschillende (inter)kerkelijke functies op het snijvlak van
kerk en samenleving.
Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Kun je een betere wereld kopen?
i.s.m. Fair Trade en Wereldwinkel

28 jan 2018

Kun jij als consument verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen in
de wereld? Die suggestie wordt soms wel gewekt: de winkel lijkt soms een
stemhokje waar je kunt stemmen met je euro’s waarbij keurmerken zoals
fairtrade ons de weg wijzen. Wouter Mensink, geëngageerd filosoof, gaat met
ons kritisch en betrokken in gesprek over nut, doel en haalbaarheid van
fairtrade in de wereld en onze rol daarin.
Inleider Wouter Mensink studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente
en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de
Universiteit Leiden op een proefschrift over het beleidsdiscours inzake de relatie
tussen patiënt en technologie en is momenteel werkzaam als wetenschappelijk
medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
We organiseren deze bijeenkomst i.s.m. de Fair Trade werkgroepen van de
kerken en de Gemeente Renkum en met de plaatselijke Wereldwinkel.
Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl

