
Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

seizoen 2018/2019
4 weekenden van studie en ontmoeting

Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en 
ondoor-dachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan is het Vrijzinnig 
Leerhuis op Mennorode in Elspeet een plaats waar u zich thuis zult voelen. 
Grote thema’s worden hier op een nieuwe manier - intellectueel, open en vrij 
van vooroordelen - benaderd.

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig 
georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open 
geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele 
nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines - zoals sociologie, psychologie 
en filosofie benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende 
kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering 
die in het teken van het thema staat.

Dit seizoen worden de thema’s Hart, hoofd en handen, Dilemma’s, Hulp en 
Rijkdom en armoede uitgediept. U kunt voor ieder thema uit 2 datums kiezen. 
In verband met de onderlinge gedachtenwisseling genieten deelnemers die zich 
verbinden aan het volledige jaarprogramma de voorkeur.

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

seizoen 2019/2020
4 weekenden van studie en ontmoeting



 Groep  Beschikbare data Thema  Docent

Groep A   01-11-2019     Hart, hoofd en handen   Marjan Kip en

        Annegreet van der Wijk

Groep B   08-11-2019      Hart, hoofd en handen    Saapke van der Meer en

        Flora Visser-v. Enkhuizen

Groep A   13-12-2019       Dilemma’s               Fulco van Hulst

Groep B   31-01-2020       Dilemma’s               Fulco van Hulst

Groep A   20-03-2020        Hulp               Alfred van Wijk

Groep B   27-03-2020        Hulp               Alfred van Wijk

Groep A   08-05-2020         Rijkdom en armoede         Sonja van der Meulen

Groep B   22-05-2020         Rijkdom en armoede         Sonja van der Meulen

Hart, hoofd en handen

Docenten en gespreksleiders: drs. Marjan Kip, drs. Annegreet van der Wijk, 
Saapke van der Meer, drs. Flora Visser-Van Enkhuizen

Hoe kan je geloof, je verbinding met God, of je Bron een onderdeel zijn van da-
gelijkse leven? Gedurende dag maken we talloze keuzes, vaak denken we er niet 
over na. Pas als we voor een dilemma staan of ervaren dat we iets niet handig 
hebben gedaan. Worden we stil gezet; hoe nu verder? Wat moet ik doen? Wat is 
verstandig? Wat zegt mijn gevoel? Wat zou God willen van mij in deze situatie?
Tijdens dit Leerhuis staan we stil bij geestelijke onderscheiding, een methode 
om vanuit een diepere laag antwoord te geven op het leven. We staan stil bij de 
theoretische achtergronden en we zullen met elkaar ook oefenen in geestelijke 
onderscheiding aan de hand van verschillende meditaties. 



Dilemma’s

Docent en gespreksleider: dr. Fulco Y. van Hulst

Keuzes, keuzes, keuzes. We maken voortdurend 
keuzes: wat we eten, welke route we nemen, hoe laat 
we opstaan. Veel keuzes maken we zonder er lang 
voer na te denken, maar soms komen we voor lastige 
afwegingen te staan, zo lastig dat we er niet makkelijk 
uit komen. Dan veranderen keuzes in dilemma’s. Aan 
de hand van inzichten uit onder meer de filosofie en de 
wijsgerige ethiek en naar aanleiding van voorbeelden uit 
klassieke en moderne literatuur zoals Antigoné van Sophocles, De Aanslag Harry 
Mulisch) zullen we de thematiek nader verkennen om zo op het spoor te komen 
hoe wij zelf in ons dagelijks leven met dilemma’s omgaan.
We starten het weekend met de film ‘After the Wedding’ om met elkaar te 
ontdekken wat de daar getoonde dilemma’s bij ons teweeg brengen.

Hulp

Docent en gespreksleider: dr. Alfred van Wijk

In het vorige jaarthema van doopsgezinden (‘Geef mij je 
angst, ik geef je er hoop voor terug’) zat al een element 
van hulp (nl. hoop geven) besloten. 
Dit jaar wordt dit aspect meer uitgewerkt met een 
verwijzing naar een psalm (‘Van waar komt mijn hulp?’). 
Ook in ons Leerhuis willen we eerst aan de hand van de 
film over een hulpvaardige zeezeilster (STYX) het thema ‘hulp’ met elkaar verder 
uitdiepen. 
Daaropvolgend zullen we met exegese, de ontwikkeling van zorg en hulp bieden 
in de Oudheid, het jodendom en het christendom verder ingaan. 
Ook ons sociaal zekerheidsstelsel en de literatuur zullen aan de orde komen. 
Dat hierbij onze eigen kennis en ervaringen met hulp/zorg vragen en met hulp/
zorg verlenen ook aan de orde komen past binnen de opzet van ons Leerhuis.  



Rijkdom en armoede

Docent en gespreksleider: 
drs. Sonja van der Meulen

Arm en rijk, een onvermijdelijke kloof…
‘Armen zullen er altijd zijn bij u’ staat er in 
Deuteronomium 15 : 7. Al eeuwen geleden 
wezen de bijbelschrijvers op het bestaan 
van armoede en rijkdom in deze wereld en 
de schijnbare onoplosbaarheid van deze 
fenomenen. Nog steeds bestaan deze twee en de kloof die er tussen beide gaapt 
is groeiende.
Er is een enorm verschil in rijkdom tussen landen, maar ook binnen landen. Aan 
welke kant van de kloof je staat, maakt op beide schalen een groot verschil. 
Verschil in macht, maar bijvoorbeeld ook in levensduur en gezondheid.
Met elkaar verkennen we beide kanten van de kloof aan de hand van 
verschillende filosofen, economen en bijbelteksten. Aan welke kant staan wij en 
is het verschil inderdaad onvermijdelijk en niet te overbruggen.

Programma Leerhuis groepen A & B
Het programma van het Leerhuis heeft iedere bijeenkomst een vaste structuur:

Vrijdag
17.30 uur ontvangst
18.00 uur diner
19.00 uur film afhankelijk van het thema
21.00 uur nabespreking film
22.00 uur einde programma, mogelijkheid tot informeel samenzijn

Zaterdag
v.a. 8.30 uur ontbijt
9.30 uur  bespreking van het thema aan de hand van fragmenten uit wetenschap 

en literatuur die ter plaatse worden uitgereikt
12.30 uur lunch
13.30 uur verdere bespreking van het thema
15.45 uur liturgisch moment
16.00 uur afsluiting en vertrek



Kosten
De kosten voor het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bedragen € 150,00 per 
bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op 
een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/theeverstrekking 
en verblijfsbijdrage.

Aanmelden
Aanmelden kan via: E vrijzinnigleerhuis@ads.nl
Daar kunt u het inschrijf-formulier aanvragen. 
Wij vragen u dit formulier in te vullen en per e-mail terug te sturen. 
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen: 
T 020 - 6230914 of zie onze website: www.doopsgezind.nl

Locatie
Het Vrijzinnig Leerhuis vindt plaats bij Mennorode: 
een hotel en congrescentrum dat zijn oorsprong vindt in 
de Doopsgezinde Broederschap. Door de jaren heen is 
dat uitgegroeid tot Hotel & Congrescentrum Mennorode, 
dat zich - net als de doopsgezinde geloofsgemeenschap - nog steeds kenmerkt door 
openheid voor mensen met verschillende opvattingen. 
Meer weten over de historie van Mennorode? Kijk op www.mennorode.nl 
Adres: Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet T 0577 498 111 E info@mennorode.nl


