Voorlichting: wat bieden wij u?
Bestemd voor scholen, gemeente- of parochieavonden,
interreligieuze platforms, toerustingsbijeenkomsten, enzovoorts.

U kunt een keuze maken uit onderstaande sprekers en bijbehorende
onderwerpen.
De onderwerpen zijn geselecteerd naar spreker en onderwerp en
naar doelgroep en onderwerp. Het spreekt voor zich dat in overleg met
de spreker van deze doelgroepselectie afgeweken kan worden.

Jielis van Baalen is docent, schrijver, en journalist. Hij
woonde en werkte een aantal jaren als journalist in
Egypte en was gastdocent aan de Cairo University.
Eerder doceerde hij godsdienstwetenschappen en
filosofie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Al
meer dan twintig jaar verdiept Jielis van Baalen zich in
de Egyptische geschiedenis en cultuur en met name in
de koptisch-christelijke facetten daarvan.










De Arabische islam
Geschiedenis van de islam
Het kalifaat, droom of werkelijkheid?
Het Midden-Oosten in al z’n facetten’
Het Ottomaanse Rijk
Het oude Egypte, bron van beschaving
Iran
Verlichting

Dr. Welmoet Boender is islamoloog en antropoloog. Zij
werkt als docent Islam aan de Leiden Islam Academie,
Universiteit Leiden. Zij schreef haar proefschrift over
imams in Nederland (Amsterdam, Bert Bakker 2007) en
is gespecialiseerd in de positie van imams, de
ontwikkeling van islamitische theologie in Europa en
interreligieuze betrekkingen.






De veelkleurige wereld van de islam
Interreligieuze dialoog
Islam in Nederland
Jihad: wat is dat nu eigenlijk?

Hafsa Chairi heeft maar liefst drie universitaire
masterstudies afgerond: Communicatiewetenschappen,
Theologie en Religiewetenschappen & Geestelijke
verzorging. Als vicevoorzitter van Religies voor Vrede zet
ze zich in voor interculturele, interreligieuze en
intergenerationele ontmoetingen. Op de Vrije Universiteit
heeft zij o.a. bijgedragen aan onderzoek en voorlichting
op het gebied van arbeidsintegratie, diversiteit en inclusie.
De voertaal is Nederlands (eventueel Arabisch of
Marokkaans)







Cultuur- en religiesensitief communiceren
Het verhaal van de islam
Islam, moslims en media
Islamitisch geïnspireerd entertainment
Islamitische Geestelijke Verzorging

Chris Dees is gepensioneerd docent en
contactpersoon van Geloven in Samenleven. Hij
werkte in de bovenbouw van het VO en in het HBO
als docent levensbeschouwelijke vorming. Al zeker
tien keer is hij in Marokko geweest en een
schoonzoon is van Marokkaanse afkomst. Hij verzorgt
de lessen wereldgodsdiensten op de cursus
‘Theologische Vorming en Verdieping’ van de
Protestantse Kerk.

 Bordspel Wij-Zij – verbinden of buitensluiten
 Samen leven, weerbaar en verbindend
 Vooroordelenkoffer – ontdekken, beleven en handelen centraal

Enes Öz is religiewetenschapper met als specialisatie
islam, en doceert vanuit zijn vakgebied. Hij werkt
eveneens als consultant voor verschillende instanties
op het gebied van politieke, maatschappelijke,
educatieve en jongerenzaken. Daarbij is hij betrokken
bij de opzet van nieuwe procedures binnen educatieve
kring, en doet hij onderzoek naar politieke belangen
van en identiteitsvorming bij jongeren.







Communicatietechnieken
Definiëring van Jihad
Extremisme, polarisatie, radicalisering
Identiteitsvorming & Identiteitscrisis
Tradities vanuit de profeet Mohammed

Mirjam Schuilenga is afgestudeerd theologe. Vanuit
bezinningscentrum De Zwanenhof in Twente en later
vanuit project Geloven in Samenleven is ze actief
geweest rondom interreligieuze dialoog. Ze heeft
projecten opgezet in achterstandswijken vanuit de
presentiemethode en was buurtpastor in Nijmegen. Ze
publiceert regelmatig en geeft trainingen en workshops.
Ze heeft een eigen methodiek ontwikkeld: De
Luistercirkel ©.

 De Luistercirkel
 Dialoogtrainingen
 Presentatietrainingen ‘Zie de mens’
Dr. Gé Speelman is docent aan de Protestantse
Theologische Universiteit. Zij richt zich op de dialoog
tussen christenen en moslims. Zo schreef ze onder
andere een boekje om de koran meer toegankelijk te
maken voor christenen. Andere thema's die haar
bezighouden: gemengde huwelijken, en ook: de ruimte
voor vrouwen om vanuit de eigen vragen koran en bijbel
te lezen.






Gemengde huwelijken
Kaart islamitisch Nederland
Koran en Bijbel
Moslims en burgerschap
Fatima Taihan is docente MBO (Maatschappijleer en
Interculturele Communicatie) en contactpersoon van
Geloven in Samenleven. Ze geeft lezingen en workshops
in het kader van diversiteit en religie. Actief is ze op
verschillende scholen, vooral in de provincie Friesland
en Groningen. Als docente en anderstalige heeft ze veel
ervaring in het omgaan met jongeren.

 Kleding en identiteit
U kunt uw keuze aan ons doorgeven via: https://www.geloveninsamenleven.nl/voorlichting-gis
waarna wij zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen) contact met u opnemen. Bij dat contact
kunnen eventuele vragen naar voren worden gebracht.

