
Programma Jubileumviering 175 jaar Friesch Godgeleerd Gezelschap 

 

Van blijvende waarde? 

Over de betekenis van theologie in het publieke domein 
 
Datum: Vrijdag 14 februari 2014 
Plaats:  Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD, Leeuwarden 
 
 
10.00 – 10.30 uur  Binnenkomst en ontvangst 
 
10.30 – 10.45 uur Opening door de voorzitter van het FGG, dr. Bertus Nijendijk 
10.45 – 11.30 uur Lezing door Prof. dr. Ed Noort: In de smederij van het geloof. Over 

bronnen en tradities in de 21e eeuw 
11.30 – 11.45 uur  Muzikaal Intermezzo  
11.45 – 12.15 uur Lezing door Mgr. dr. Gerard de Korte: Hebben christelijk geloof en 

theologie in Nederland toekomst?  
12.15 – 12.30 uur  Aanbieding van het Jubileumboek 
  
12.30 – 13.30 uur  Lunch 
 
13.30 – 14.00 uur  Lezing door Prof. dr. Henk de Roest: In de werkplaats van de gemeente. 

Theologie beoefenen in een tijd van nieuwe missionaire creativiteit 
14.00 – 14.30 uur  Drie statements met een reactie op de afzonderlijke lezingen door 

FGG-leden dr. Liuwe Westra, dr. Harmen Jansen, dr. Emke Jelmer 
Keulen en responsie van de inleiders 

14.30 – 14.45 uur Pauze 
14.45 – 15.25 uur  Plenaire Discussie o.l.v. drs. Hinne Wagenaar 
15.25 – 15.30 uur   Afsluiting door dr. Bertus Nijendijk 
 
15.30– 16.30 uur  Informele ontmoeting / receptie 
 
Informatie en aanmelden: 
–Aanmelding voor deze studiedag kan via e-mail (fgg.jubileum@gmail.com) of schriftelijk 
(t.a.v. Jubileumcommissie FGG, De Skatting 2, 8621 BW te Heeg). 
–De kosten bedragen €25,-. Gelieve dit over te maken op rekening 7932996 (IBAN: NL04 
INGB 0007 9329 96) t.a.v. E.J. Keulen. Hierbij is inbegrepen: koffie/thee, eenvoudige lunch en 
een exemplaar van het tijdschrift It Beaken met daarin de lezingen en statements 
samengebundeld. Bij verhindering is restitutie niet mogelijk. 
–Dr. Jan Dirk Wassenaar heeft een Jubileumboek geschreven met daarin een overzicht van 
175 jaar FGG. Dit kan tijdens de lunchpauze worden aangeschaft voor €25,- (na 14 februari 
€27,50). 
–Voor deelname aan deze studiedag ontvangt u in het kader van de Permanente Educatie 
van de Protestantse Kerk in Nederland ¼ studiepunt. 

 


