PERSBERICHT

Tentoonstelling ‘Geloven in Verbondenheid’ geopend
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

DORDRECHT - In de Grote Kerk is op 9 november de tentoonstelling 'Geloven in
Verbondenheid' geopend. De expositie staat in het teken van de Nationale Synode die op
10 en 11 december in Dordrecht wordt gehouden.

Relevante links bij dit
persbericht:

De tentoonstelling, die werd samengesteld door Dicky Haze, is een uitbreiding van de permanente
expositie in de Grote Kerk over de Nationale Synode van 1618 en 1619. Deze kerkelijke
vergadering speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van het protestantisme in Nederland.
De synode in december is niet zozeer een vergadering als wel een bijeenkomst van christenen uit
tal van verschillende stromingen binnen het protestantisme.

 Meer informatie over
de Nationale Synode

Opening
De opening werd gisteren voltrokken door commissioner H. van Vliet, verantwoordelijk voor het
werk van het Leger des Heils in Nederland en Tsjechie. Voorafgaand aan de opening gaf hij een
lezing, evenals drs. Izak Kole, lid van de stuurgroep van de Nationale Synode. Hij las de
toespraak voor van prof. dr. F.A. van Lieburg, die wegens persoonlijke omstandigheden niet
aanwezig kon zijn. Beide sprekers juichten de komende synode toe. Prof. Van Lieburg riep de
verschillende protestantse kerken er toe op vooral een delegatie af te vaardigen naar de Nationale
Synode.

Bezoekers krijgen een uitleg
over de tentoonstelling

Credotekst
Dicky Haze leidde het publiek daarop langs de uitgebreidde tentoonstelling. Deze trekt parallellen
tussen de synode van vierhonderd jaar geleden en toont hoe het protestantisme zich de
afgelopen eeuwen in Nederland heeft ontwikkeld. Ook is er volop aandacht voor de komende
synode. Zo is een levensgroot doek te zien waarop de Credotekst te lezen is. Deze tekst, die ook
is verbeeld in een video, is het uitgangspunt voor het geloofsgesprek dat tijdens de Nationale
Synode in december gevoerd zal worden.
Meer informatie: www.nationalesynode.nl. Hier zijn ook de lezingen terug te lezen.
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