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Nu belichaamde verbondenheid in al deze relaties 
sterk onder druk staat, is de vraag urgent wat het 
heil van Jezus Christus voor kerken en gelovigen 
betekent. En hoe ontvangen en beleven we dit 
heil dan? Een belangrijke vraag is ook: in hoeverre 
verschillen deze existentiële vragen per cultuur 
en context? En vervolgens: wat kunnen we juist nu 
van elkaar leren en ontvangen? In het Westen ko-
men vragen op als: waar is God in deze crisis? En: 
wat houdt ‘heil’ eigenlijk in, als er zo’n gebrek aan 
verbinding is, en onze beleving van God zo plat is 
geworden als het beeldscherm.

Wat zegt het verschil in crisis- 
beleving over christelijk geloven  

in Noord, Oost, Zuid en West?

Wat zegt deze crisis over God, en wat zegt God 
door deze crisis tegen ons? Wat zegt het verschil 
in crisisbeleving over christelijk geloven in Noord, 
Oost, Zuid en West? Wat heeft het delen van 
heil-ervaringen in coronatijd vanuit andere delen 
van Gods wereld, tot gevolg voor onze geloofs- en 
kerkbeleving?
 
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
www.pepredikanten.nl/connection 

INTERCULTURELE
CONFERENTIE

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN
€ 75,- p.p. / € 175,- incl. PE-opdracht

DATA
19 & 20 April 2021
10 - 12 AM / 14 - 16 PM (CET)

UITERSTE INSCHRIJFDATUM
7 april 2021

LOCATIE
Online

OMVANG (INCL. PE-OPDRACHT) 2 EC

Challenge to Face the Existential Questions 
for the Global Church Today

Interculturele ontmoeting over 
existentiële vragen

Nederlands, Indiaas en Afrikaans 
theologisch perspectief

Vier online sessies in twee dagen

IN SAMENWERKING MET

De coronapandemie plaatst 
christenen wereldwijd 
voor de vraag naar de 

aard en de kern van hun 
verbondenheid. Hoe zijn 
we verbonden met God? 

Hoe zijn we verbonden 
met elkaar? In onze eigen 
lokale context, maar ook 

als christenen wereldwijd.

IN ENGLISH

                  Corona,
     Connection,

and the Cross


