
 

30 MAART 2014 in de Agnietenkapel te GOUDA, Nieuwe Markt 100: 
 
Prof.dr. Niek A. Schuman over 
 
“MIJN JAREN VAN GELOVEN - VOORGOED VERLEDEN, BLIJVEND VISIOEN” 
 

Groot was de belangstelling in de twintig jaar van ons bestaan voor lezingen over religie en spir-
itualiteit. De waarden daarmee verbonden bieden houvast , geven het leven zin. 
 
De tweede lezingenserie waarmee het Agnietenconvent zijn jubileum in dit seizoen viert  heeft 
daarom als verbindend thema “Spiritualiteit / Religie luchtspiegeling of visioen?” 
Menselijk leven is meer dan zelfhandhaving. Bieden religie en spiritualiteit dat meerdere of zijn 
ze in deze tijd van individualisme en secularisatie niet meer dan luchtspiegelingen? 
 
Op zondag 30 maart wordt om 14.30 uur , samen met de Raad van Kerken Gouda e.o. , de 
cyclus afgesloten met bovengenoemde  bijzondere lezing naar aanleiding van het gelijknamige 
biografische boek van Prof. Schuman, dat Boekhandel Verkaaik die middag ook te koop 
aanbiedt. 
 
In de lezing neemt de schrijver ons mee langs een slingerend pad naar de top van de berg Tha-
bor en worden onderweg enkele levensvragen en kernzaken aan de orde gesteld , die velen van 
ons zullen herkennen. 
 
Vragen over “geloof-wetenschap” , vooral ook de vraag naar de verhouding tussen geloven en 
de waarneembare/meetbare werkelijkheid. Over de tocht van het leven in verbondenheid met 
generaties voor ons en met een macht als bondgenoot tegen de chaos. 
Een vergezicht van onverdedigbare noties ! 
 
Niek Schuman is oud-docent Oude Testament en emeritus hoogleraar Liturgiewetenschap. 
 
NB Afwijkende tijden: 
De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Aansluitend is er voor de 
liefhebbers een glaasje wijn. 
De toegang is vrij. 
 
 
 
 
Inlichtingen: :  Bram Schuman tel. 0182-394098  en Wouter ten Haaf tel. 0182-399111 

 

Het Agnietenconvent is een onafhankelijke stichting die in Gouda op zondagen en meestal in de 
Agnietenkapel lezingen organiseert over maatschappelijke en ethische kwesties, zingeving-
vraagstukken, religie en filosofie. 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl en de folder bij boekhandel Verkaaik. 
 

http://www.agnietenconvent.nl/
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