
Utrecht, 19 september 2017 
 
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
 
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor het symposium 'Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch 
perspectief' op vrijdag 27 oktober aanstaande in de Jacobikerk te Utrecht. 
 
U bent in het bijzonder persoonlijk uitgenodigd voor het middagprogramma. Dit omvat twee themalezin-
gen, discussie en de presentatie van het boek 'Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst, De Refor-
matie van de Utrechtse Jacobikerk', door de auteurs dr Truus van Bueren en Corinne van Dijk MA. 
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‘Van schilderij naar tekstbord’ 
Corinne licht in haar lezing het onder-
zoek toe. Dit onderzoek begon bij het 
bijzondere wandbord met het Gregorius-
mis-schilderij en het hier overheen ge-
schilderd bijbelcitaat en mondde uit in 
een diepgaande studie naar de reforma-
tieperiode in de Jacobikerk. 
 
‘Tolerantie en verdraagzaamheid bij Hu-
bert Duifhuis’ 
Truus zal spreken over 'tolerantie en 
verdraagzaamheid' bij de bijzondere 
Utrechtse reformator Hubert Duifhuis. 
Hij was de om zijn religieuze tolerantie 
bekendstaande laatste pastoor en eerste 
predikant van de Jacobikerk.  

De lezingen worden gevolgd door discussie en de aanbieding van het eerste exemplaar. Het middagpro-
gramma wordt omlijst met (16e-eeuwse) muziek en afgesloten met een borrel. 
 
U bent ook zeer welkom bij het vervolg in het avondprogramma, waarin prof. dr James Kennedy een refe-
raat houdt over 'tolerantie en verdraagzaamheid anno 2017' gevolgd door debat met hem en het publiek. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Wijkvereniging Jacobikerk en het Jacobiteam van Kerken Kijken Utrecht, 
 
 
Korneel Aschman 
teamleider KKU-Jacobikerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor programma- en locatiegegevens, z.o.z. 

UITNODIGING  
 

SYMPOSIUM TOLERANTIE EN VERDRAAGZAAMHEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF 
 

27 oktober 2017 



Programma symposium 
 
Middagprogramma 
15.00 inloop 
15.20 muzikaal intro  
15.30 welkom, opening en programmatoelichting    
15.50 ‘van schilderij naar tekstbord’, het onderzoek   Corinne van Dijk    
16.20 muzikaal intermezzo  
16.35 ‘tolerantie en verdraagzaamheid bij Hubert Duifhuis’ Truus van Bueren 
17.10 discussie met de auteurs 
17.30 muzikaal intermezzo 
17.40 aanbieding eerste exemplaren boel ‘Overschilderd’ 
17.55 sluiting middagprogramma 
18.00 borrel    Tijdens de borrel zal ook het boek te koop  
 
  
Wilt u uw aanwezigheid bij het middagprogramma doorgegeven via symposium2710@gmail.com 
Deelname is gratis. Aan de deelnemers wordt een uitgewerkt programma toegestuurd 
 
 
Avondprogramma 
19.30 inloop 
20.00 ‘tolerantie en verdraagzaamheid anno 2017’   prof. Dr James Kennedy 
 discussie met James Kennedy 
21.30 afsluitende borrel 
 
Bent u bij middag- en avondprogramma aanwezig? In de nabije omgeving van de Jacobikerk zijn diverse 
eetgelegenheden waar u tussentijds een maaltijd kunt gebruiken. 
 
 
 
Adres  
 
Jacobikerk 
Sint Jacobsstraat 171 
3511 BP Utrecht 
 
 
 
Bereikbaarheid 
 
Openbaar vervoer 
Trein:  station Utrecht Centraal, de Jacobikerk ligt op circa 10 minuten loopafstand  
Bus:  bushalte St Jacobsstraat 
 
 
Eigen vervoer 
Fiets:  rond de kerk zijn fietsparkeerplekken aanwezig, in de Lange Koestraat bevindt zich een  
  bewaakte fietsenstalling (op circa 3 minuten loopafstand van de kerk) 
Auto:  nabij de kerk parkeren is mogelijk in parkeergarage La Vie (Sint Jacobsstraat 1, 3511 BR) 

 of parkeergarage Paardenveld (Kroonstraat 9, 3511 RC). Het kerkplein heeft géén parkeermo-
 gelijkheid voor auto’s. 
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