
Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

seizoen 2022/2023
4 weekenden van studie en ontmoetingen

Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en 
ondoordachte 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 Narcisme, Thuis op Aarde, Eer en Verveling 
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    25/26 nov. 2022 Narcisme Leo de Graaf
Groep B    16/17 dec. 2022 Narcisme Leo de Graaf

Groep A   03/04 feb. 2023 ‘Thuis op Aarde’ Jaap Bruesewitz
Groep B   10/11 feb. 2023 ‘Thuis op Aarde Jaap Bruesewitz

Groep A   10/11 maart 2023 Eer   Alfred van Wijk    
Groep B  24/25 maart 2023 Eer  Alfred van Wijk

Groep A   9/10 juni 2023 Verveling  Alex Noord  
Groep B  16/17 juni 2023 Verveling  Alex Noord

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 weten-

schap 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



Narcisme
Docent en gespreksleider: dr. Leo de Graaf, psychiater

Begrippen uit de psychologie/psychiatrie raken nogal eens 
verzeild in het dagelijks spraakgebruik en blijken dan vaak 
onderhevig aan inflatie. Recente voorbeelden zijn: autisme, 
trauma en depressie. Dat geldt ook voor het begrip narcisme 
en vooral voor het daarvan afgeleide narcistisch. Deze 
verbreding biedt veel ruimte voor misverstand en oneigenlijk 
gebruik. Maar ook binnen de psychologisch/psychiatrische 
praktijk wordt het begrip Narcisme niet eenduidig gebruikt. 
Na een korte vermelding van de oorsprong uit de Griekse 
mythologie zullen aan de orde komen: de verschillende definities van narcisme, 
de gedaantes waarin het zich manifesteert, ‘gezond narcisme’, narcisme 
als persoonskenmerk, als stoornis en als aspect van andere stoornissen. 
Voorbeelden zullen worden besproken van historische personen, die worden 
bevraagd op hun narcistisch handelen, ook in de religieuze wereld. En hoe staat 
het met het narcisme bij de deelnemers aan het themaweekend? En kunnen we 
onze samenleving narcistisch noemen?

Verveling
Docent en gespreksleider : ds. Alex Noord
 
Verveling lijkt de grondstemming van het bestaan. De moderne 
mens verveelt zich: voortdurend scrollend op de telefoon, 
zappend op de bank, wachtend in de rij, tijdens een saaie 
bijeenkomst. Hoe komt het dat mensen zich vervelen en wat 
is verveling eigenlijk? Volgens de filosoof Heidegger verwijst 
verveling naar een grote, verborgen betekenis en moet een 
mens zich openstellen voor wat het de mens te zeggen heeft. 
Verveling leidt niet alleen tot nieuwe inzichten, maar kan ook 
leiden tot een wezenlijker verhouding tot de tijd. Nietzsche noemde verveling de 
‘windstilte van de ziel’ die aan het creatieve proces voorafgaat. Verveling geeft 
nieuwe impulsen en gedachtegangen. 
In dit Vrijzinnig Leerhuis gaan we diep in op het vraagstuk van de verveling. We 
lezen filosofen, bekijken kunstwerken en lezen gedichten. Het Leerhuis begint op 
de vrijdagavond met de verrassende film 25 Watts waarin de eindeloze verveling 
van een aantal jongens in kleine, humoristische details in beeld wordt gebracht. 
Het Leerhuis besluit met een korte viering op de zaterdagmiddag.



‘Thuis op Aarde’
Docent en gespreksleider: ds. Jaap Brüsewitz

Wie gaat nadenken over de vraag of en hoe wij thuis 
zijn op aarde, komt onvermijdelijk de vragen tegen, die 
al meer dan 50 jaar, steeds dringender aan de orde 
worden gesteld. Sinds de publicatie van het rapport van 
de Club van Rome is het denken over Duurzaamheid en 
onze plek op deze aarde niet meer worden vermeden. 
De laatste jaren worden de vragen steeds dringender gesteld. Ook binnen onze 
geloofsgemeenschap worstelen wij met de vraag, wat wij als gelovige mensen 
kunnen doen. Of misschien zelfs nog nadrukkelijker wordt de vraag gesteld wat 
we moeten doen om de dreigende klimaat catastrofe af te wenden.  

Ook onze geloofsgemeenschap kan niet langer de uitdagingen, waarvoor we ons 
als mensen gesteld zien, negeren. De tijd van sleutelen aan de marge, de tijd van 
hier en daar wat aanpassen in onze stijl van leven, lijkt voorbij. Goedbedoelde 
oplossingen zijn er niet.  

Het thema “Thuis op aarde” confronteert ons met de vraag hoe ons verstaan 
van de Bijbel ons vormt. En de vraag mag gesteld worden of we dat verstaan nog 
zo kunnen handhaven. Een verstaan dat ons zegt dat de mens de kroon is van 
de schepping. Het rentmeesterschap staat ter discussie, als onze ecologische 
voetafdruk het voortbestaan van ons huis, de aarde bedreigt. 

En dat niet alleen, als we in de doperse familie verwanten tegenkomen, die op 
een heel eigen wijze duurzaam proberen te zijn. Zijn zij een voorbeeld of staan ze 
te ver van ons af? Vragen waar we niet langer omheen kunnen, en die we daarom 
in dit Leerhuisseizoen aan de orde stellen.
 



Eer
Docent en gespreksleider: dr. Alfred van Wijk 

Er ontstaat nogal eens enige ophef als bekend wordt 
dat aan bestuursvoorzitters van banken of internati-
onals een riante bonus bovenop hun al riante salaris 
toegekend wordt. Waarom moet de waardering voor 
hun werk juist in materiele zin blijken? Is het geen eer 
om alom bekend te staan als de persoon die bekwaam 
leiding weet te geven aan het bedrijf waaraan zij/hij verbonden is? Is eer als 
zodanig al niet een volwaardige waardering? Ook prijzen die aan wetenschappers 
of kunstenaars worden gegeven kennen vaak een financiële onderstreping. Is een 
geldbedrag naast de hen toekomende en toegekende eer nodig? Waaraan en aan 
wie kennen wij eer toe? Neemt eer – als het jouzelf betreft – een plaats in op de 
voor jou geldende waarden? Kunnen wij nog in onze eer aangetast zijn?

Is eer in onze samenleving – anders dan in menig andere samenleving – nog wel 
een geldende waarde? Met elkaar komen wij tot een voorlopig antwoord



Kosten
De kosten voor het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bedragen € 165,00 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 dit inschrijfformulier
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vera Kok T 020 - 6230914   E vrijzinnigleerhuis@ads.nl   

Of bekijk onze website: www.doopsgezinden.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.
Het hotel volgt de RIVM richtlijnen.

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

https://forms.office.com/r/eMhj0MNkuk
https://www.doopsgezinden.nl

