
Inleiding thema-avond van Erik Borgman   
 
 
Op donderdag 23 maart houdt de bekende theoloog Eric Borgman een inleiding in Nuenen 
tijdens een oecumenische thema-avond in Kerkelijk centrum de Regenboog, 20.00 - 22.00 
uur. 
 
De coronaperiode heeft de betrokkenheid van mensen met hun plaatselijke kerk behoorlijk 
veranderd. Hoe kunnen geloof en kerk van betekenis blijven voor mensen? Zeker ook voor 
mensen die worstelen met levensvragen, zoals: hoe kun je zinvol over God spreken als je 
hevig leed meemaakt? Of: welk antwoord heb ik vanuit mijn levensovertuiging op alle 
crises die we nu meemaken? Wat kan een plaatselijke geloofsgemeenschap dan 
betekenen? 
 
Met zulke thema’s kan men op verschillende manieren omgaan. Vaak wordt dan gekeken 
naar antwoorden uit de sociale wetenschap. Dat kan mooie inzichten opleveren en 
suggesties voor de praktijk rond communicatie en organisatie. Maar het is nog belangrijker 
de eigen spiritualiteit vast te houden en te versterken. Dat is ook het vertrekpunt van Erik 
Borgman in zijn boek Alle dingen nieuw. Daarin ontwikkelt hij een theologische visie voor 
onze tijd. Hij neemt de huidige werkelijkheid van cultuur en samenleving erg serieus en wil 
zich als gelovige en als theoloog daardoor laten leiden. 
 
Borgman gaat in gesprek met veel schrijvers, dichters, kunstenaars en musici. Hij is 
verrassend open en actueel. Hij neemt ons mee en laat ons op een nieuwe manier kijken 
naar onze tijd, cultuur en samenleving. Hij gaat daarbij niet op de eerste plaats uit van 
geloofswaarheden of van de bijbel maar van hedendaagse vragen en antwoorden. 
 
Dat maakt zijn inleiding interessant voor een breed publiek. 
 
 
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie in Tilburg. Hij is ook 
bekend als ‘linksbuiten’ van het theologisch elftal van de krant Trouw. Maar vooral is hij 
een origineel denker en een goed spreker die zijn publiek graag uitdaagt zelf een visie te 
ontwikkelen op hedendaagse vragen. 
 
Ter voorbereiding lezen we enkele kenmerkende korte stukken uit zijn boek op woensdag 
15 maart. Die bijeenkomst vindt plaats in het pastoraal centrum van de Parochie Heilig 
Kruis, Park 55, Nuenen, 20.00-22.00 uur. Begeleiding: pastoraal werker em. Jos Deckers 
 
Thema-avond: donderdag 23 maart Kerkelijk centrum de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen 
Tijd 20.00 - 22.00 uur. Toegang gratis. 


