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De betekenis van vrouwen in de geschiedenis van de kerk wordt wel
eens onderschat. Toch zijn velen van hen als een ‘moeder in Israël’
geweest. Ze waren tot steun voor predikanten en voor aangevochten
kinderen van God, ze bevorderden de zuivere prediking van het Woord
en waren zelf leesbare brieven van Christus.
Deze cursus besteedt aandacht aan zes van deze vrouwen uit de traditie
van de Nadere Reformatie, het puritanisme en het gereformeerd
piëtisme. De centrale vraag daarbij is welke plaats zij innamen en
welke invloed zij vanuit hun eigen positie uitoefenden.
Opzet van de cursus
Gedurende zes zaterdagmorgens verzorgt een deskundige inleider een
cursuseenheid. Elke cursusmorgen bevat twee onderdelen:
– een biografisch/historische opening, waarin een persoon en haar
tijd centraal staan, en
– een thematische toespitsing, die gerelateerd is aan de besprokene.
De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.
De deelnemers ontvangen een samenvatting van de voordrachten;
soms aangevuld met fotokopieën of beeldmateriaal. Tijdens de
cursusmorgens worden deze uitgereikt. Na afloop van de cursus
beschikken de deelnemers over een ringband met de syllabus
‘Moeders in Israël II. Vrouwen in Nadere Reformatie, puritanisme en
gereformeerd piëtisme’.
U kunt deze cursus volgen zonder de voorgaande wintercursussen
bijgewoond te hebben.
Doelgroep
– allen die geïnteresseerd zijn in kerkgeschiedenis, en in het bijzonder
in de plaats die vrouwen ingenomen hebben in het puritanisme, de
Nadere Reformatie en het gereformeerd piëtisme.
– geschikt als nascholingscursus; er wordt een deelnemersverklaring
verstrekt.

cursusprogramma

datum

onderwerp

lector

24 november
2018
8 december
2018
22 december
2018

Albertine Agnes (1634-1696)
& het piëtisme in Friesland
Geertruida Sluiter (1660-1721)
& het geestelijk leven
Cornelia Leydekker
(1654-1725) & het Heilig
Avondmaal
Sarah Edwards (1710-1758)
en Esther Edwards Burr (17321758) & de Great Awakening
Anna Katharina Merks (17421763) & haar bekering
Christina van de Brink (17471817) & de weg ten leven

dr. C.R. van den
Berg
dr. H. de Jong

19 januari
2019
2 februari
2019
16 februari
2019

Plaats
Cursusduur
Kosten

Aanmelding

dr. P.C. Hoek
prof. dr. W. van
Vlastuin
dr. J. Exalto
mw M. VisscherHouweling MA

kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien
Morgen 15, Veenendaal
6 zaterdagmorgens van 10.00 - 12.30 uur, met een half
uur pauze
 130,- per persoon of  235,- per echtpaar voor
één cursusmap & syllabus, koffie/thee en lunch. Dit
bedrag dient tegelijk met de aanmelding te worden
overgemaakt op iban nl17 ingb0005352562, t.n.v.
Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven
Vóór 20 oktober 2018 met de kaart
via email: adminstratie@ssnr.nl
of via: www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie.

Cursusleider: dr R. Bisschop, tel. 0318 – 52 26 91
Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie
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