Vrijdag 7 mei
Symposium (en Vesper)
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(vanwege corona is alles online)
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Het Comité Europadag Utrecht en Vredesorganisatie PAX nodigen
u uit voor het

2021 Symposium
Europadag
Het verhaal van Europa…?
Vrijdag 7 mei Domkerk van 20:00 - 21:30 uur
	Drs. S. (Stefan) Waanders, historicus en publicist,
oud directeur van de Stichting Thomas More
	Prof. dr. L. (Laurens) ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige
religiositeit en humanisme, leerstoel Zorgethiek, aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht

2021

2021

	De heer A. (Abdelmajid) Khairoun, Voorzitter van de Nederlandse
Moslim Raad (NMR) en voorzitter van de Omar Al Farouq moskee
te Utrecht-Overvecht
Interactie met de online aangesloten deelnemers (via de chatfunctie)

2021
2021

Kent u het verhaal van Europa...? In de hoofdlezing vraagt Stefan Waanders
aandacht voor oude en recente verhalen uit Europa; richt zich vervolgens op de
betekenis van persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van Europees burgerschap,
en daagt uit om het verhaal van Europa te herontdekken. Want alleen door
marktwerking zonder ‘Groot Verhaal’ blijft de Europese Unie een lege huls.
Daarna zijn er twee co-referaten waarin de betekenis van Europa vanuit
verschillende levensbeschouwelijke oriëntaties wordt verkend.

2021

Wees van harte welkom om uw steentje bij te dragen aan het verhaal van Europa.
Voorafgaand aan het Europadag Symposium is er een Oecumenische Vesper
in de Domkerk, van 19:00 – 19:45 uur, toegang vrij
Onder voorbehoud van de RIVM-regels kunnen de vesper en het symposium fysiek worden bezocht door een
beperkt aantal bezoekers. Vesper en symposium zijn ook online te volgen. Volg de laatste informatie op de website.

Meer informatie: www.europadagutrecht.nl
Frans de Wolff, T 030 294 26 86
Aanmelden: aanmelden@europadagutrecht.nl

This event is financially supported by the European Parliament through Sallux. The liability for any communication
or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible
for any use that may be made of the information contained therein.

