SYMPOSIUM
14 JUNI 2019

IN DE BOVENKERK
VAN KAMPEN

De koopman en
de dominee
LEIDERSCHAP OP HET SNIJVLAK
VAN KERK EN MAATSCHAPPIJ

In Nederland staan de
koopman en de dominee symbool voor
de vaak botsende belangen van enerzijds
het streven naar winst en welvaart en anderzijds
het opkomen voor de moraal. Beide verlangen naar
‘het goede leven’ en dat kan spanning opleveren. Hebben
ze elkaar ook nodig? Wat kunnen ze van elkaar leren?

I

n de leidinggevende structuren van de kerk komt dit spanningsveld regelmatig
naar voren. Dominees en koopmannen worden geroepen om in kerkenraden en
op synodes samen leiding te geven. De presbyteriaal-synodale, niet-hiërarchische structuur geeft daaraan haar eigen dynamiek. Voor een ‘kerkelijke’ universiteit
zoals de TU Kampen geldt dit in nog sterkere mate: zij opereert in dubbele zin op het
snijvlak van kerk en maatschappij, doordat ze enerzijds voluit deel uitmaakt van de
kerkelijke structuur, en anderzijds moet opereren in een maatschappij die voluit om
koopmanskunst vraagt.
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In dit ingewikkelde krachtenveld voelen zij die geroepen zijn om leiding te geven zich
menigmaal voor dilemma’s geplaatst. Vormen die een onvermijdelijk kwaad of zijn ze
juist heilzaam? Is er een theologisch verantwoord en praktisch uitvoerbaar perspectief
mogelijk waarin de dominee de creativiteit, innovativiteit en daadkracht van de koopman de nodige ruimte kan geven en de koopman erop kan vertrouwen dat de inbreng
van de dominee het goede leven bevordert?
Dit symposium wordt aangeboden aan drs. Jan de Jong MCM CMC
vanwege zijn afscheid als lid van het college van bestuur van de
Theologische Universiteit Kampen.

AFSCHEID
Om 15.30 uur wordt het officiële afscheid van Jan de Jong
geopend door Roel Kuiper. Aansluitend is er een receptie.
Deelnemers aan het symposium die hier niet bij aanwezig willen
of kunnen zijn, hebben gelegenheid om na de sluiting van het symposium
om 15.15 uur de Bovenkerk te verlaten.

VRIJDAG 14 JUNI 2019, VAN 13.00-15.15 UUR
in de Bovenkerk te Kampen (OPEN VANAF 12.30 UUR)
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING
www.weetwatjegelooft.nl/koopmandominee
Toegang: vrij, aanmelden verplicht via de website

