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'JIJ MAG BEST JE DING DOEN HOOR'- TOLERANTIE EN VERSCHIL IN NEDERLAND’ 

Tweede lezing in de Maand van de Spiritualiteit – 9 februari – remonstrantse kerk 

 

Op donderdag 9 februari om 19.30 uur organiseren de Stichting Oude Groninger Kerken 

(SOGK) en het Instituut voor het Christelijk Cultureel Erfgoed een tweede lezing in de Maand 

van de Spiritualiteit. De sprekers zijn Prof. dr. Wouter Slob - Tolerantie en respect en Dr. Kim 

Knibbe - Anders zijn in hedendaags Nederland. Dagvoorzitter is Dr. Mathilde van Dijk 

(Rijksuniversiteit Groningen).  

 

Tolerantie is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. Vanaf de Tachtigjarige 

Oorlog laten Nederlanders zich erop voorstaan dat zij ruimte bieden aan aanhangers van 

verschillende religies, confessies en culturele achtergronden. Wat betekent die tolerantie nu 

eigenlijk? En hoe is het om als ‘ander’ getolereerd te worden? 

 

Prof..dr. Wouter Slob is bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel 

Protestantse Theologie op de leerstoel 'Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur'. Hij is 

predikant in Zuidlaren (Drenthe). Dr. Kim Knibbe is universitair docent sociologie en 

antropologie van religie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert over gender en 

religie, Nigeriaanse Pentecostalen en Mariaverering in Zuid-Limburg. 

 

Dagvoorzitter dr. Mathilde van Dijk is universitair docent cultuurgeschiedenis van het 

christendom en genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het 

Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van 

laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen. 

 

De details 

Datum en tijd: 9 februari 2017, 19.30-21.30 (inloop vanaf 19.00 uur) 

Plaats: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen 

Toegang gratis voor donateurs SOGK en 2,50 voor niet-donateurs. 

 

Organisatie 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Maand van de Spiritualiteit en wordt 

georganiseerd door de Stichting Oude Groninger Kerken en het Instituut voor Christelijk 

Cultureel Erfgoed (Rijksuniversiteit Groningen). De Maand van de Spiritualiteit heeft als 

doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste 

zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond. 

 



EINDE BERICHT 
 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Annemieke Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger 
Kerken tel: 050-3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
Mathilde van Dijk, tel. 050-3125965 of mathilde.van.dijk@rug.nl 
 
Beeld: remonstrantse kerk (SOGK)  
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