
Aanmelden   

Meld u vóór vrijdag 15 mei 18.00 uur aan via e-mail: stichtingpardes@gmail.com  

U krijgt de link voor de digitale ZOOM-sessie toegestuurd. 

PaRDeS Inspiratiemiddag  
17 mei 13.30 - 15.00 uur 

Programma  opzet: 

 Opening:    door Rachel Reedijk, gastvrouw LJG & Bas van den Berg, voorzitter PaRDeS.  

 Voorstelronde:  alle workshop leiders stellen zich kort voor.  

 Voordracht:   rabbijn Awraham Soetendorp.  

 Dialoogsessies:  in 4 groepen, zie toelichting op pagina 2. 

 Terugrapportage:  plenaire samenvatting uitkomsten dialoog sessies.  

 Afsluiting:   door rabbijn Awraham Soetendorp.  

Bas van den Berg,  

voorzitter PaRDeS  

Rabbijn  

Awraham Soetendorp 

Rachel Reedijk, 

gastvrouw LJG  

Rabbijn Awraham Soetendorp houdt een voordracht gebaseerd op een vier-tal uitgangspunten.  

Deze thema’s gaan wij met elkaar uitwerken in aansluitende dialoog sessies: 

1. Vrijheid als Verantwoordelijkheid:  wat kunnen we leren van de geschiedenis? 

2. Samenwerking: hoe bouwen we aan verbondenheid over religieuze grenzen heen? 

3. Solidariteit: hoe versterken we internationale solidariteit met alle mensen van goede wil? 

4. Moreel leiderschap: wat vraagt dit van leidinggevenden in alle levensbeschouwelijke  

gemeenschappen wereldwijd? 

75 jaar bevrijding: ‘Bevrijd waarvan?’, ‘Bevrijd waartoe? 
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 Dialoog sessies rond de deelthema’s in het verhaal van rabbijn Awraham Soetendorp 

1. Vrijheid als Verantwoordelijkheid:   

Wat kunnen we leren van de geschiedenis?  

Het belang onderstrepen van de interreligieuze dialoog. Uit een recente studie 

van het World Economic Forum blijkt een wereldwijde, dus ook in het westen,  

herwaardering van religie. Dit gegeven toespitsen op de coronacrisis: er is werkelijk 

behoefte aan verdieping, bezinning en verbinding in deze onzekere tijd.   

3.  Solidariteit:  

Hoe versterken we internationale solidariteit met alle mensen van goede wil?  

De coronacrisis roept het beste in mensen op, maar ook het slechtste: Trump die 

op zoek gaat naar een Geschikte Vijand. Het solidariteitsdebat in Nederland, hoe 

begrijpelijk op zichzelf ook, beperkt zich tot “ons”. Wie maakt zich nog zorgen 

om Zuid-Afrika, om Yemen of om andere erbarmelijke situaties?  

2.  Samenwerking:  

Hoe bouwen we aan verbanden en verbonden over religieuze grenzen heen?  

Dat was de conclusie van het Soetendorp Symposium op 19 november 2019 

(Tenachon 44). Dit vraagt om mensen die de moed en de visie hebben om uit hun 

tunnelvisie, de veilige bubbel, te stappen. Het gaat over de grondhouding van ieder 

mens. Je dient jezelf steeds weer ontvankelijk op te stellen, en kritisch te kijken naar 

je eigen vooronderstellingen.    

4.  Moreel leiderschap:  

Wat vraagt dit van leidinggevenden in levensbeschouwelijke gemeenschappen wereldwijd? 

Een Council of Conscience (op VN niveau) is volgens Awraham Soetendorp  

noodzakelijk. Moet je zoiets organiseren zowel in het onderwijs, de zorg, de cul-

tuursector, in religieuze instellingen, dienstverlenende en maatschappelijke  

Organisaties?  
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Workshop leiders Dialoog sessies 


