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Rond 1500 was religie een vanzelfsprekendheid, ondenkbaar dat je niet in God zou geloven. In 2016 is 

geloof voor velen hoogstens nog een optie. Diep in ons hart voelen we ons allemaal humanist. 

Dat betekent dat de zin van het leven een permanente zoektocht is geworden, waarbij humanisme en 

religie elkaar wederzijds beïnvloeden en veranderen. Mensen van nu zijn zinzoekers, laten zich daarbij 

inspireren door diverse spirituele, religieuze en wetenschappelijke bronnen en creëren

waarheden waaraan ze zich voor even vasthouden. Geen oppervlakkigheid of vrijblijvendheid, maar met 

iets wat we serieus moeten onderzoeken. Ontzuiling en globalisering leiden naar een ‘vrijzinnige’ wereld 

waaraan we allemaal deel hebben. Zo ontsta

ongeloof. 

Iedereen welkom !
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Zondag   11 december 2016
Aanvang 14:30 uur

Hotel 't Voorhuis 

De Deel 2, te Emmeloord

Entree: €  10,-- 
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 iiss    pprrooff..  ddrr..  LLaauurreennss  tteenn  KKaattee  eeeenn  

nn  KKaattee  iiss  bbiijjzzoonnddeerr  hhoooogglleerraaaarr  VVrriijj

mmee  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvoooorr  HHuumm

aatt  mmeett  oonnss  oopp  zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  ddee  zz

Rond 1500 was religie een vanzelfsprekendheid, ondenkbaar dat je niet in God zou geloven. In 2016 is 

geloof voor velen hoogstens nog een optie. Diep in ons hart voelen we ons allemaal humanist. 

t leven een permanente zoektocht is geworden, waarbij humanisme en 

religie elkaar wederzijds beïnvloeden en veranderen. Mensen van nu zijn zinzoekers, laten zich daarbij 

inspireren door diverse spirituele, religieuze en wetenschappelijke bronnen en creëren

waarheden waaraan ze zich voor even vasthouden. Geen oppervlakkigheid of vrijblijvendheid, maar met 

iets wat we serieus moeten onderzoeken. Ontzuiling en globalisering leiden naar een ‘vrijzinnige’ wereld 

waaraan we allemaal deel hebben. Zo ontstaan er nieuwe, spannende verbindingen tussen geloof en 

Iedereen welkom ! 
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Zondag   11 december 2016 
0 uur 

Hotel 't Voorhuis - Pionierszaal 

De Deel 2, te Emmeloord 

 ( incl. koffie/thee en drankje) 
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Rond 1500 was religie een vanzelfsprekendheid, ondenkbaar dat je niet in God zou geloven. In 2016 is 

geloof voor velen hoogstens nog een optie. Diep in ons hart voelen we ons allemaal humanist. 

t leven een permanente zoektocht is geworden, waarbij humanisme en 

religie elkaar wederzijds beïnvloeden en veranderen. Mensen van nu zijn zinzoekers, laten zich daarbij 

inspireren door diverse spirituele, religieuze en wetenschappelijke bronnen en creëren zelf de 

waarheden waaraan ze zich voor even vasthouden. Geen oppervlakkigheid of vrijblijvendheid, maar met 

iets wat we serieus moeten onderzoeken. Ontzuiling en globalisering leiden naar een ‘vrijzinnige’ wereld 

an er nieuwe, spannende verbindingen tussen geloof en 
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