
 
 

Eén Dag Student Theologie 
Maandag 7 maart 2022 
 

 

Vanaf 10:45  Inloop met koffie en thee     
 
11:00   Opening en welkom          
   
11:15   Praktische Theologe – prof. dr. Henk de Roest   
  

12:00  Lunch       

 
12:30  Activiteit 
 
13:15  Hebreeuws – PhD-student Ruwan van der Iest      
 
14:00  Pauze      
 

14:15   Sociology of Religion (ENG) – dr. Jelle Wiering     
 
15:00  Ruimte voor vragen over opleidingen   
    
____________         
15.15  Facultatief: rondleiding door het gebouw door studenten, of een matchingsgesprek

        
 

Beschrijving colleges 
 
Praktische Theologie - prof. dr. Henk de Roest 
‘’Kerkgangers zijn sociale kapitalisten’’ 
Wat wordt met deze uitspraak bedoeld? Hoe kun je onderzoek doen naar lokale wijk- en 
dorpskerken als het gaat om hun betekenis voor hun wijk of dorp? En kun je er ook theologisch 
naar kijken? Dat zijn de drie vragen waar dit college antwoord op geeft. 

 
Hebreeuws – PhD-student Ruwan van der Iest 
Een korte introductie 
Deze les geeft een inleiding in Hebreeuws. Het vak Hebreeuws is een belangrijk onderdeel van de 
studie Theologie, zeker in het eerste jaar. Wanneer je het Hebreeuws beheerst, ben je in staat om 
de Bijbel (Oude Testament) in de grondtaal te bestuderen. 
 

Sociology of Religion (ENG) – dr. Jelle Wiering 
Religion as it is practiced in everyday life 
This lecture will provide a general introduction to the study of religion from a sociological 

perspective. Drawing on fieldwork amongst Buddhists in the Netherlands, the lecture will offer 
insights into the questions that sociologists ask when they study religion. How do people put 
religion into practice? How is religion materialized and what role is there for the body? How are 
religious practices influenced by the social environment? In doing so, the lecture will introduce 

students to one of the key concepts in the social scientific study of religion, namely that of “lived 
religion”. Drawing on empirical examples from research, this class will show that religion, in its 
multiple expressions, is a complex and changing phenomenon that is interesting to study.  
 
 
 



Waar? 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
Oude Boteringestraat 38 
9712 GK Groningen 
 

Wanneer? 
Maandag 7 maart 2022 
Van 11:00 tot (uiterlijk) 16:00 uur  
 
Waarom? 
Om te ontdekken of de studie Theologie bij jou past.  
 

Contact: 

Faculteit: 050 363 8017 
Dik Kootstra (bachelorvoorlichting): voorlichting.ggw@rug.nl 
 


