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Uit de pers geplukt
•

“Geloof geeft houvast aan iets dat groter is dan je zelf en dat betekenis
geeft aan je aanwezigheid.”
(Adriaan van Dis, in Plus Magazine van mei 2007)

•

“Bisschoppen moeten de dialoog gaan zoeken.”
(Abt Ward Cortvriendt als reactie op de commotie die ontstond naar
aanleiding van de oproep van de Nederlandse Dominicanen om het
priesterschap ook open te stellen voor gehuwde mannen en voor
vrouwen, in Brabants Dagblad van 11 september 2007)

•

“Als je leeft in een land met godsdienstvrijheid, kún je geen discussie
hebben over de bouw van moskeeën.”
(Paul Scheffer, publicist, in een interview in Brabants Dagblad 6 oktober
2007 n.a.v. zijn nieuwe boek Het land van aankomst)

•

“Religie is een open zenuw. Daar moet de kunst een verbindende
functie in hebben.”
(Marc Mulders, in Brabants Dagblad 29 september 2007)

•

“Schoppen mag tegen God, want waarheid bestaat niet.”
(Erik Borgman, hoogleraar Theologie van de religie UvT, in Brabants
Dagblad 10 oktober 2007)

•

“De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet
tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen
wederkeren.”
(Jan Wolkers, + 19 oktober 2007)

•

“De inzet van religie is niet om nieuwe zekerheden te krijgen, maar
om in onzekerheid te kunnen leven.”
(Erik Borgman, hoogleraar Theologie van de religie UvT, in Brabants
Dagblad 30 oktober 2007)

•

“Wie het leven in eeuwigheid omarmt, (…) wordt ook gelukkig in het
heden.”
(bisschop Tiny Muskens [71] in Brabants Dagblad 10 november 2007)
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