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Inhoud 
 
Aan de VU is de afgelopen jaren een groot onderzoek 
geweest naar Multiple Religious Belonging. De enquête 

onder geestelijk verzorgers maakte deel uit van dit 
onderzoek.  

Tijdens dit symposium zijn de onderzoekers aanwezig en 
presenteren enkele resultaten. Daarnaast word je 
uitgedaagd na te denken hoe dit voor jou persoonlijk is 

en hoe dit doorwerkt in je werk.  
Het gaat dus over Multiple Religious Belonging in 

Nederland en in de praktijk van de Geestelijke 
Verzorging. In een begeleide workshop zal de verbinding 

gemaakt worden maken met het werk van de geestelijk 
verzorger.  
 

Bij deelname aan dit symposium krijg je de glossy MIX. 
Daarin worden de resultaten van het onderzoek rondom 

Multiple Religious Belonging op een aantrekkelijke manier 
gepresenteerd.  
 

 
Met vriendelijke groet van de voorbereidingscommissie 

van de SING,  
 
Mirjam Maas 

Carla van der Heijden 
Andreas van der Velde 

Nynke Kroodsma 
Freda Dröes 
 

 
 

 

 
 
Programma 

 
Vanaf 10.30u ontvangst met koffie en thee 

 
11.00u Welkom Mirjam Maas, voorzitter SING 
 

11.15u  Prof.dr. Manuela Kalsky  
Multiple Religious Belonging in 

Nederland: een inleiding 
 
12.00u  Prof.dr. André van der Braak  

Boeddhistische christenen en 
christelijke boeddhisten 

 
12.45u Lunch 
 

13.30u  Daan Oostveen, MA 
Religieuze diversiteit in China 

 
14.00u  Dr.ir. Joantine Berghuijs en  

Anke Liefbroer, MA 
Religieuze diversiteit in het leven en 
werk van geestelijk verzorgers: 

resultaten van de enquête 
 

14.45u Pauze 
 
15.00u Workshops 

 
16.00u Afsluiting door Mirjam Maas en aansluitend een 

borrel 
 
Accreditatie 2 punten aangevraagd bij SKGV.  
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Prof.dr. Manuela Kalsky: Multiple Religious 
Belonging in Nederland: een inleiding 

Ofschoon het aantal mensen dat in God of een hogere 
macht gelooft afneemt, combineert een flink deel van de 

Nederlanders elementen uit meerdere religieuze tradities 
in hun leven. Op welke manieren voelen zij zich 
verbonden met deze tradities? 

 
Prof.dr. André van der Braak: Boeddhistische 

christenen en christelijke boeddhisten 
Christendom en boeddhisme zijn de meest 
gecombineerde tradities in Nederland. Het lijkt daarbij 

vooral te gaan om christenen die boeddhistische 
meditatie beoefenen. Of is er meer aan de hand? 

 
Daan Oostveen, MA: Religieuze diversiteit in China 
In China lopen vele religieuze tradities door elkaar, maar 

Chinezen hebben zelf meestal geen institutionele binding 
met een religieuze traditie. Biedt dit ons nieuwe 

perspectieven op MRB in Nederland? 
 

Dr.ir. Joantine Berghuijs en Anke Liefbroer, MA: 
Religieuze diversiteit in het leven en werk van 
geestelijk verzorgers: resultaten van de enquête 

In onze multiculturele en multireligieuze maatschappij 
krijgen veel geestelijke verzorgers in toenemende mate 

te maken met gesprekspartners uit andere religieuze 
tradities dan die waarin ze zelf staan, en ook met 
mensen die uit meerdere religieuze tradities putten. In 

hoeverre zijn geestelijk verzorgers zelf 'meervoudig 
religieus'? Hoe gaan zij  om met de religieuze diversiteit 

in hun werk, en welke uitdagingen voor de toekomst zien 
zij in dat verband als het gaat om een optimale 
dienstverlening?  


