
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Juli 2022 

 
Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn 
Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek 
zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van ons weten ga 
dan naar onze website:www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
 
Vieringen voorjaar 2022 
De vieringen van de basisgemeente staan tot juli van dit jaar in het teken van het thema:  
Wat beweegt ons? 
Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen 
bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles 
wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van 
wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier 
inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk. 
 
Viering zondag 3 juli  
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 10.00 uur 
Temidden van alle spanningen, crises, oorlogsgeweld, inflatie is het belangrijk gevoel voor humor te 
behouden. Humor ontspant, maakt je ontvankelijk voor nieuwe positieve berichten en ideeën, kan 
ons leven wat licht en uitzicht geven... 
Daar gaat het in deze viering over:  in moeilijke tijden opgewekt te blijven door de zwaarte wat te 
relativeren met een geestige kijk op het leven. 
 
Zomerviering  zondag  7 augustus en basisvergadering  vrijdag 19 augustus 
Op zondagmorgen 7 augustus zijn we voor de zomerviering welkom in de tuin van Jan en Lenny Prins. 
Nadere informatie over deze viering en de basisvergadering  van augustus zullen in de volgende 
nieuwsbrief worden opgenomen. 
 
 
 

    Zomeravondlezing 28 juli 
 
    God in het digitale tijdperk 
    door Hans Busstra 
 

 
Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je 
moet er  wel inmee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. 
Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? We 
zouden er meer vat op willen hebben, tegelijk duizelt het 
ons van alle snelle ontwikkelingen. 
Hans Busstra neemt het publiek aan de hand van techno-
logische ontwikkelingen  mee naar onderliggende 
filosofische aannames. De term ‘dataïsme’valt wel eens 
als omschrijving van een nieuw wereldbeeld.  

 

SPECIAL 
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Maar is  de hele werkelijkheid wel  in data te vangen? Op basis van wetenschappelijke inzichten 
bekritiseert Busstra het idee dat de werkelijkheid te reduceren is tot “1-en en 0-en”. De mensheid lijkt 
zich veelmeer in een overgangsfase te bevinden van een materialistisch wereldbeeld, waarin de wereld 
bestaat uit voorspelbare materie, naar een wereldbeeld waarin de materie niet op zichzelf ‘bestaat’, maar 
enkel in relatie tot de menselijkegeest zich aan ons voordoet. Vooraanstaande natuurkundigen zoals 
Pauli, Heisenberg en Bohm zagen dit lang geleden al en schreven over verbanden tussen de quantum-
theorie, oosters denken en westerse mystiek. 
Kortom, voor wie goed kijkt en luistert, lijkt de moderne wetenschap het religieus denken -zeker het 
metaforische, vrijzinnige denken!- eerder te ondersteunen dan te bekritiseren. 
 
 

Documentairemaker Hans Busstraheeft zich 
verdiept in de digitale wereld. Als essayist en 
documentairemaker onderzoekt hij de relatie 
tussen technologie, wetenschap en religie. Zo 
maakte hij onder andere voor VPRO Tegenlicht 
een documentaire over artificiële intelligentie (AI) 
als een nieuwe vorm van religie. 
 
 

 
Datum:   Donderdag 28 juli 2022. 
Tijd:   20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). 
Plaats:   Doopsgezinde kerk. 
Info & opgeven:   U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet 
   Bennink, ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw naam en emailadres (of 
   eventueel telefoonnr.) vermelden.  
Kosten:   € 5,00 p.p. inclusief drankje. We verzoeken u de bijdrage vooraf  over te 
   maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v.  Stichting  
   Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, Lezing 28 juli2022’. 

 

Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te 

melden:info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
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