
 
 

 
Directeuren van Teylers Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de 
erepenning van Teylers Godgeleerd Genootschap op vrijdag 16 maart 2018 om 15.30 uur in de 
gehoorzaal van Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem. 
 
 
In 2014 heeft prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteit te Amsterdam en lid van Teylers Godgeleerd Genootschap, de prijsvraag 
geformuleerd met de titel: Gevraagd wordt “een onderzoek naar het museum als eigentijds 
laboratorium voor de queeste naar God”. 
 
De leden van het Godgeleerd Genootschap en Directeuren van Teylers Stichting hebben een gouden 
penning toegekend aan de inzending In Pursuit of the Sacred. The Museum as Laboratory in the 
Contemporary Quest for God. Zij bestaat uit een Preface, vier Essays, en een Epilogue.  De auteur is:  
 

Dr. Lieke Wijnia 
 

  Het programma van het symposium is als volgt:  
1. Opening door drs. Frederike van Citters - van de Grampel, Directeur van Teylers Stichting. 
2. Toelichting op het judicium door professor dr. Marcel Barnard. 
3. Voordracht door dr. Marc De Kesel, wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan 

het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit, Nijmegen. 
4. Uitreiking van de erepenning. 
5. Voordracht door dr. Lieke Wijnia over de inhoud van haar inzending. 
6. Sluiting door drs. Frederike van Citters - van de Grampel. 
 
Hierna is er gelegenheid de bekroonde geluk te wensen in de tuinzaal van het museum. 
  
Vóór de bijeenkomst zal vanaf 15.00 uur thee en koffie worden geschonken op de omloop bij de 
gehoorzaal op de eerste verdieping van het museum.  
 
Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door de bijgaande antwoordkaart 
uiterlijk vóór 2 maart a.s. in te zenden of een e-mail te sturen naar henriette.romijn@xs4all.nl. 
 
Teylers Museum is ongeveer 15 minuten lopen van het station Haarlem.  
Parkeren is mogelijk in de naast het museum gelegen parkeergarage "De Appelaar". 
 
TEYLERS STICHTING 
Haarlem, februari 2018 


	TEYLERS STICHTING

