
Rode draad is de zoektocht naar 

wat geloven kan betekenen in de 

huidige en toekomstige tijd. We 

verkennen perspectieven die zich 

aftekenen in de geloofsbeleving 

van mensen. 

 

Welke relevante ontwikkelingen 

kunnen we waarnemen? Hoe gaan 

we om met nieuwe visies op God en 

hoe geven we daar met elkaar vorm 

aan in vieringen? Welk perspectief 

willen wij onszelf en de komende 

generaties bieden vanuit onze 

christelijke traditie?

 

We gaan hierover met elkaar in 

gesprek vanuit het evangelische 

perspectief van de Geest, het vuur van 

Gods adem, het leven gevende vuur 

dat ieder mens in zich draagt en tot 

spreken kan brengen.

Het congres 2014 heeft dan ook als 

titel:
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Mariënburgcongres 2014

Workshops
Walter de Zeeuw

Engelen zijn de stille krachten die ons stimuleren de weg naar binnen te gaan en ons vrij 

te maken. Hoe worden wij ons bewust van hun aanwezigheid, zonder te gaan zweven?

Christi Loor-Lotterman

Godly Play... de kunst van het spelenderwijs leren kennen en gebruiken van de taal van 

de christelijke traditie; betekenis vinden in wat leven, lijden en dood bij ons oproepen.

Kees Kok

Aan de hand van het lied – Naam uit vuur – wordt de Schrift nagelezen en toegelicht 

om zo te zien wat deze woorden ons vandaag te zeggen hebben.

Credocommissie

Is er een geschikte geloofsbelijdenis voor onze tijd? Mariënburg heeft twee jaar ge-

leden de leden uitgedaagd om zelf een geloofsbelijdenis te schrijven; zoektocht naar 

een aansprekende geloofsbelijdenis.

Henk Jongerius

Wij mensen zijn zelf dragers van de liturgie. Naast het gebaar – de biddende hou-

ding, de buiging, het gaan, zitten en het verrichten van handelingen, zijn – spreken, 

lezen, bidden en overwegen –  rituelen die van binnen uit betekenis krijgen.
Christi Loor-Lotterman Kees Kok Henk Jongerius

Kijk voor actuele- en  achtergrondinformatie op: 
www.marienburgcongres.nl

U kunt inschrijven via de site óf onderstaande kaart invullen 
en kosteloos opsturen. Deelnemers dienen zich afzonderlijk in 
te schrijven en de eigen workshops te kiezen. Deelname aan 
workshops is beperkt. Inschrijvingen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Uw aanmelding is definitief na 
ontvangst van uw betaling. U krijgt daarvan bericht.
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Secretariaat Marienburg Congres
Antwoordnummer 223

3800 VB AMERSFOORT

Aanmeldkaart Frankeren 

niet nodig

Walter de Zeeuw



Sprekers - De toekomst van geloven
Paul van Geest (1964) is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de 

theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar augustijnse 

studies aan de VU. Hij beschouwt de toekomst van geloven vanuit een theologisch 

en kerkhistorisch perspectief.

Inger van Nes (1986) studeerde psychologie (Bsc) en theologie (BA & MA, cum 

laude) met als specialisatie ‘identiteit van (christelijke) non-profit organisaties’. Zij 

beziet jongeren in relatie tot hun religie en in het bijzonder de rol en plaats van de 

Kerk en christelijke traditie daarbij.

Ineke Bakker (1953) Oud secretaris van de Raad van Kerken Nederland, voorzitter van 

De stichting Prinsjesdag en directeur van Stek in den Haag, zal de dag samenvatten 

en beschouwen.

Dagvoorzitter
Henk Baars (1952) is een veelgevraagd gespreksleider en spreker op het gebied van 

kerkvernieuwing en tevens voorzitter van de Mariënburg Vereniging.

Optreden
Lenny Kuhr (1950) is gitarist, zangeres, componist en tekstdichter vanaf haar 17e. 

Immer jong van hart brengt zij een voorstelling vol spiritualiteit, humor en vitaliteit. 

Een spannende, ontroerende en inspirerende reis naar het antwoord op de vraag: 

‘Wie ben je’.

Congresprogramma
10.00 uur | Ontvangst

Deelnemersregistratie 

Informatiemarkt & koffie en thee

 

10.30 uur | Aanvang Congres

Opening met adem en vuur

Opening door dagvoorzitter Henk Baars

 

11.00 uur | De toekomst van geloven

Spreker 1: Paul van Geest

Spreker 2: Inger van Nes

Discussie o.l.v. Henk Baars

 

12.05 uur | Pauze - Lunch

Informatiemarkt

13.15 uur | Lenny Kuhr

Liedjesprogramma - Wie ben je?

 

 
14.00 uur | Workshops 1e ronde

Walter de Zeeuw - Engelen

Christi Loor-Lotterman - Godly Play

Kees Kok - Naam uit vuur

Henk Jongerius – Rituelen en symbolen 

15.00 uur | Workshops 2e ronde

Walter de Zeeuw - Engelen

Credocommissie - Geloofsbelijdenis

Henk Jongerius - Rituelen en symbolen

Kees Kok – Naam uit vuur

 

16.00 uur | De toekomst van geloven

Spreker 3: Ineke Bakker

   

16.15 uur | Afsluiting 

Naam uit vuur / Steppelied

Nazit, informatiemarkt  & borrel

Kosten congres dag inclusief lunch & 

workshops: € 20,00 per persoon

Programma

Lenny Kuhr Paul van Geest Inger van Nes

Locatie
Regardz Meeting Centrum Eenhoorn
ligt op 84 stappen van Amersfoort Centraal, maar is tevens 

per auto of op de fiets uitstekend bereikbaar. 

Adres: Barchman Wuytierslaan 2 | 3818 LH Amersfoort

Tel. locatie: 033 - 467 37 37 

Parkeerkosten: € 14,50 per dag.

Organisatie
Tel. Congres: 06 - 53 12 39 37

E-mail: info@marienburgcongres.nl

Ja! Ik ben erbij op 18 oktober in Amersfoort. (Deze aanmelding geldt voor één persoon.)

Naam: Dhr. / Mevr.
Voornaam:
Straatnaam:      Huisnr.:
Postcode:   Woonplaats:
Uw tel.nr.: 
E-mailadres:

Mijn keuze voor workshop 1 is: (Slechts één keuze mogelijk)

      Walter de Zeeuw     Godly Play  Kees Kok Henk Jongerius

Mijn keuze voor workshop 2 is: (Slechts één keuze mogelijk)

       Walter de Zeeuw     Credocommissie Kees Kok Henk Jongerius

De kosten voor inschrijving ad. € 20,- maak ik over op rekening NL21INGB0005597803 
t.n.v. Marienburg te Amersfoort. Ik vermeld bij betaling: ‘Congres’, naam, postcode en 
huisnummer. Mijn aanmelding wordt definitief na ontvangst van de betaling. Ik ontvang 
daarvan bericht.


