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Aanbod leerstoel theologie van de charismatische vernieuwing  

VU Amsterdam 

 

SYMPOSIUM 11 juni 2015 

Op donderdag 11 juni 2015 organiseert de leerstoel, in samenwerking met de redactie van 

GEESTKRACHT, het symposium LEREN(D) LEVEN DOOR DE GEEST. Dit symposium 

vormt tevens een afsluiting van het bijzonder hoogleraarschap van prof. dr. Benno van den 

Toren. 

Tijdig aanmelden s.v.p. Er is een beperkt aantal toegangskaarten mogelijk, die toebedeeld 

worden in volgorde van aanmelding. 

Dit symposium gaat over spirituele vorming van pastores en predikanten, voorgangers en 

theologiestudenten tussen secularisatie en nieuwe spiritualiteit. Sprekers zijn:  

Hein Blommestijn, wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, 

over Persoonlijke geestelijke vorming; Rosaliene Israël, onderzoeker aan de PThU en 

pastor van Oudezijds 100 in Amsterdam over Leven in de wereld als geestelijke 

oefenplaats; Graham Tomlin, principal van St Paul’s Theological Centre en dean van 

St Mellitus College over Geestelijke vorming door leven in gemeenschap; Benno van 

den Toren, hoogleraar Interculturele Theologie aan de PThU, over Christelijke 

spirituele vorming tussen secularisatie en religieus pluralisme. 

Tijd: 9:30 uur koffie en inschrijving, 10.00 – 16.00 u. programma 

Plaats: filmzaal PThU, VU-gebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam.  

Prijs: Deelname kost € 40 per persoon (studenten € 20), inclusief lunch, koffie en thee. 

Meer in Info-brief 36 (pdf). 
Dit symposium geldt voor 0,5 ECTS in het kader van het PE-programma van de PKN. 

 

Voor wie? 

Voor predikanten/priesters/voorgangers, theologiestudenten, evangelisten, pastoraal werkers. 

 

Aanmelden voor 31 mei bij kees@stucom.nl. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROMOVEREN 

Prof. dr. Kees van der Kooi (c.vander.kooi@vu.nl) en prof. dr. Benno van den Toren 

(b.vanden.toren@pthu.nl) zijn beiden bijzonder hoogleraar geweest op de leerstoel Theologie van de 

charismatische vernieuwing.  

Wie wil promoveren op een onderwerp in verband met de theologie van de charismatische 

vernieuwing kan met hen contact opnemen. 

 

Digitaal aanbod: 
De verzameling studiedocumenten inzake theologie van de charismatische vernieuwing staat op 

www.stucom.nl in de rubriek Leerstoel theologie van de charismatische vernieuwing. Veel meer is te 

vinden in het theologisch tijdschrift GEESTKRACHT, bulletin voor charismatische theologie. 

 

Op 20 oktober 2011 werd toegevoegd het artikel Met nieuwe onbevangenheid bidden om 

genezing, van prof. dr. Jan van der Veken, die ook gastcolleges gaf voor de leerstoel Theologie 

van de charismatische vernieuwing. Zijn artikel haakt in op een discussie die gaande is in het 

Nederlands Dagblad n.a.v. geclaimde genezingen en een 'keurmerk voor echte wonderen'. In 

ND van 22-10-2011 staat een verkorte versie van dat artikel van Van der Veken, dat onder mer 

gaat over 'de breuk van de vanzelfsprekendheden en de crisis van het begrijpen' (zie document 

0346 op www.stucom.nl, in de rubriek Leerstoel theologie van de charismatische 

vernieuwing).  

 

http://www.kcv-net.nl/assets/files/1.%20KCV%20algemeen/KCV%20algemeen%202015/Info-brief-36-Leerstoel-TvdCV-symposium-11-juni-2015-.pdf
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Over het onderwijsaanbod en publicaties vóór 2015: zie http://www.stucom.nl/pub/0090/0090c.pdf  

 

Meer informatie:  

Kees Slijkerman, www.stucom.nl/contact  

 
 

Dit is document 0090b op www.stucom.nl  
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