
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 Het leven van alledag, Angst, Zingeving en 
Werk en De Maaltijd 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.



 Groep  Beschikbare data Thema  Docent

Groep A   09-11-2018     Het leven van alledag  drs. Ewoud Roos

Groep B   16-11-2018      Het leven van alledag     drs. Ewoud Roos

Groep A   14-12-2018       Angst               dr. Alfred R. van Wijk

Groep B   01-02-2019       De Maaltijd            drs. Iris Speckmann

Groep A   08-02-2019        De Maaltijd               drs. Iris Speckmann

Groep B   01-03-2019        Zingeving en werk     drs. Kees Blokland

Groep A   15-03-2019         Zingeving en werk          drs. Kees Blokland

Groep B   26-04-2019         Angst                dr. Alfred R. van Wijk

Het leven van alledag
Docent en gespreksleider: drs. Ewoud Roos

Een arme weduwe in nood roept om hulp. ‘Wat kan ik 
voor u doen?’, antwoordt een wijze man, ‘wat hebt u nog 
in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie’, antwoordt ze, ‘verder 
niets.’
Aan de hand van voorbeelden uit het Groot Verhalen 
Boek, andere boeken, gedichten en een film, zullen we 
ons bezighouden met het omvangrijke thema ‘aardse spiritualiteit’. 
Wat heb je in huis, wat heb jij te bieden, wat zit er in jouw rugzak? 
Want in wat is, schuilt zegen van boven. 

Angst
Docent en gespreksleider: dr. Alfred R. van Wijk

Angst, vrees, bangheid en huiver zijn verwante 
begrippen, maar is er toch niet enig nuance verschil? 
Diverse filosofen, medici en psychologen hebben 
verschillende aspecten van het begrip angst 
geanalyseerd en beschreven. Ook in de beeldende kunst 
en literatuur is angst een thema dat ons bij de keel kan 
grijpen, waardoor wij mogelijk geconfronteerd worden met  onze eigen angsten. 
Soms staan die in relatie met onze privésituatie, soms is het de ontwikkeling in 
de samenleving die ons in angst gevangen houdt en soms kan de dreiging van 



De Maaltijd
Docent en gespreksleider: drs. Iris Speckmann

Voedsel wordt ook wel de nieuwe religie genoemd: we 
leven allerlei nieuwe ‘spijswetten’ na - inclusief taboes 
als ‘tarwe’ - chefkoks zijn idolen en we koken uit de 
‘Pasta-bijbel’. Ook kennen we aan de maaltijd haast 
magische werkingen toe: ‘voedsel verbindt’, zeggen we 
bijvoorbeeld en ‘koken onthaast’. 
Maar is dat eigenlijk wel zo? In dit weekend verkennen 
we onze relatie met de (gezamenlijke) maaltijd en onderzoeken we wat het 
verband is tussen de alledaagse maaltijd en de maaltijd die in het christelijk 
geloof geladen is met de grootst mogelijk religieuze bagage: het Avondmaal (of: 
‘de Eucharistie’). 
Vrijdagfilm is Babettes Feast.

Zingeving en werk
Docent & gespreksleider: drs. Kees Blokland

Werk vormt voor veel mensen een essentieel bestanddeel 
van hun bestaan. Zingeving, levensovertuiging en geloof 
hebben betekenis voor het leven als geheel, maar wat 
is dan de betekenis voor werk? En omgekeerd op welke 
wijze appelleert werk aan de behoefte en de noodzaak 
tot zingeving, wat is de betekenis van werk voor 
levensbeschouwing en geloof? 
Aan de hand van praktische voorbeelden en ook een (licht!) analytische 
benadering  onderzoeken we wat de beperkingen, maar vooral ook de 
mogelijkheden zijn van de verbinding werk-zingeving.

politieke machten ons beangstigen. Redenen genoeg om onze gedachten en 
gevoelens hierover aan elkaar voor te leggen. 
Als inleiding op het thema bespreken we de film The Road van John Hillcoat.



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

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


