
 
Tijdens dit Symposium kijken 

we naar vruchtbare manieren om als 
christenen en moslims in de samenleving 

met elkaar om te gaan.

De islam is niet meer weg te denken uit de westerse samenleving.  
Moslims en christenen zijn in veel opzichten elkaars naasten geworden:  

religieus, sociaal en politiek. Maar: kunnen we dat op een goede manier vorm-
geven, of stuiten we vooral op wederzijds onbegrip, weten we weinig van elkaar 

en leven we in onze eigen “bubbel”? Wat zijn belangrijke mogelijkheden en uitda-
gingen voor het contact tussen christenen en moslims? De Herman Bavinck Lezing van 

2022, door prof. dr. Christine Schirrmacher (Universiteit Bonn), gaat in op deze vragen. In 
een aansluitend Symposium gaan sprekers van verschillende achtergronden met elkaar en 
deelnemers in gesprek. Wat zijn goede praktijken en waardevolle nieuwe initiatieven, wat 
kan anders of beter, in het onderlinge contact tussen moslims en christenen?

PROGRAMMA
15:30      Koffie en thee
16:00      Opening en Herman Bavinck Lezing door prof. dr. Schirrmacher
17:00      Bijdrage van de cantorij van de Theologische Universiteit Kampen, daarna borrel
17:45      Diner
19:00      Drie perspectieven op de relatie tussen christenen en moslims
 n   Sociaal perspectief (Rien van der Toorn, MSc)
 n   Christelijk-theologisch perspectief (prof. dr. Bernhard Reitsma)
 n   Islamitisch-theologisch perspectief (Anne Dijk, MA)
20:00      Pauze
20:15      Paneldiscussie
21:00      Afsluiting

LOCATIE, KOSTEN, REGISTRATIE EN CERTIFICAAT
De Herman Bavinck Lezing en het Symposium worden gehouden op 31 mei 2022  

in Kampen. Registratie is verplicht: www.weetwatjegelooft.nl/islam.  
De Lezing is gratis en vrij toegankelijk. 

Locatie: Broederkerk, Broederstraat 16 (Lemkerzaal). Vanaf het diner vindt 
het programma plaats aan de Theologische Universiteit, Broederweg 15. 

De toegangsprijs voor het avondprogramma, inclusief diner, is € 49,-. 

Deelname aan Lezing en Symposium geeft recht op een  
0,25 EC-certificaat in het kader van Permanente Educatie. 

Wilt u zo’n certificaat? Meld u zich dan aan via  
www.pepredikanten.nl/islam
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IN ENGLISH

         UITDAGINGEN   
     EN KANSEN VOOR 
CHRISTENEN
          VANDAAG

   Moslims
als buren

Hoogleraar

islamitische studies, 

politiek adviseur 

en betrokken bij 

de dialoog tussen 

christenen en

moslims.


