Uitnodiging
Op DV 1 juli 2021 zal door het Bijbels Beraad M/V een studieconferentie worden
georganiseerd met als thema:

Transgenderisme
Als mannen geen mannen en vrouwen geen vrouwen meer zijn
De bijeenkomst is onder meer bedoeld voor voorgangers, ouderlingen, diakenen, pastorale
werkers en jongerenwerkers om na te denken hoe we transgenderisme moeten zien in Bijbels
perspectief en hoe we in de kerkelijke gemeente om kunnen gaan met transgenderisme. De
bijeenkomst kan met inachtneming van richtlijnen door 100 deelnemers worden bijgewoond.
Als er meer aanmeldingen zijn overwegen we uit te wijken naar een andere locatie.
Een cultuur-historische inleiding over het thema zal verzorgd worden door Prof. dr. A.A.M.
Kinneging. Ds. C. Sonnevelt zal een Bijbelse-theologische doordenking presenteren over dit
actuele thema, en een pastorale handreiking wordt door ds. H.H. Klomp gegeven. Verder is
er een bijdrage door Drs. E. van Hoek-Burgerhart (NPV) die een medisch-ethische spits heeft.
Zij zal ook ingaan op internationale ontwikkelingen.
Het belooft een interessante dag te worden waarin we in gezamenlijkheid willen optrekken in
het doordenken en het vinden van een Bijbels antwoord op deze thematiek. De doelstelling is
om naast het luisteren naar de inleidingen ook als deelnemers onderling en met ons te
spreken, waarbij we de vragen die er momenteel leven inventariseren. Uiteindelijk hopen we
mede als resultaat van deze conferentie een handreiking voor Bijbels omgaan met
transgenderisme te kunnen publiceren in samenwerking met De Banier.
We nodigen bij dezen u van harte uit om aanwezig te zijn. Voor nadere informatie verwijzen
we u naar de volgende pagina. Daar treft u het (voorlopige) programma van de conferentie
aan. Vanwege het beperkt aantal plaatsen en de praktische organisatie willen we u vragen uw
aanmelding op korte termijn aan ons door te geven door een e-mail te sturen naar
conferentie@bijbelsberaadmv.nl met vermelding van uw naam, mailadres en eventuele
deelname aan de avondmaaltijd. U ontvangt dan een bevestiging van deelname en op 17 juni
het definitieve programma.
Met vriendelijke groet,
L. van der Tang
(Voorzitter)

Locatie: Hebron Missie, Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE, Amerongen
Tijd: welkom met koffie/thee 9:30, start 10:00, afsluiting 17:00, mogelijkheid maaltijd
Aanmelding via conferentie@bijbelsberaadmv.nl
Een gift als bijdrage ter dekking van de kosten wordt gewaardeerd (€37,50)

Programma studiedag Bijbels Beraad M/V
Binnenkomst met koffie/thee/water
Openingswoord
Samenzang

09:30
10:00
10:15

Prof.Dr. A.A.M Kinneging: Cultuur-historische inleiding
Intermezzo
Mevr.Drs. E. van Hoek: Medisch-ethische aspecten
Afsluiting ochtendprogramma

10:20
11:20
11:25
12:00

Lunch

12:15

Start middagsessie
Samenzang
Ds. C. Sonnevelt: Bijbels-theologische doordenking
Intermezzo
Ds. H.H. Klomp: Pastorale handreiking

13:15
13:20
13:25
14:25
14:30

Theepauze

15:30

Vraag en antwoord
Afsluiting
Napraten

16:00
17:00

Warme maaltijd voor wie zich aangemeld heeft

17:30

