Directeuren van Teylers Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor
de uitreiking van de erepenning van Teylers Godgeleerd Genootschap op
vrijdag 20 mei 2022 om 15:30 uur in de gehoorzaal van Teylers Museum.

In 2016 heeft prof. dr. Maarten Menken, emeritus hoogleraar Nieuwe
Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology, de prijsvraag
geformuleerd met de titel: Gevraagd wordt “een kritische beschrijving en
evaluatie van het onderzoek in de laatste vijftig jaar naar het uiteengaan van
jodendom en christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling”.
Op voorspraak van de leden van het Godgeleerd Genootschap hebben
Directeuren van Teylers Stichting besloten de gouden penning toe te kennen
aan de inzending "Verhandeling over het uiteengaan van jodendom en
christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling, tevens een beschouwing
over bewijskracht in de wetenschap".
De auteur is: prof. dr. Peter Tomson
Programma
15.00 Ontvangst met thee en koffie op de omloop bij de gehoorzaal op de
eerste verdieping van het museum

15.30 Minisymposium en uitreiking erepenning en geldprijs
16.30 Ontvangst in de tuinzaal van het museum en gelegenheid de bekroonde
geluk te wensen.

Indien u de bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich vóór 13 mei aanmelden
middels onderstaande knop:
Aanmelden

Het programma van het minisymposium is als volgt:
•
•

•

Opening door drs. Frederike van Citters - van de Grampel, Directeur van
Teylers Stichting
Voordrachten door:
prof. dr. Peter Tomson
prof. dr. Arthur Petersen (University College London)
prof. dr. Jan Willem van Henten (Universiteit van Amsterdam)
dr. Marius Heemstra (Studiosorum Novi Testamenti Conventus)
Toelichting op het judicium door dr. Annette Merz, hoogleraar Nieuwe
Testament, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

•

Uitreiking van de erepenning en het geldbedrag ter beschikking gesteld door
het Doopsgezind Predikfonds Haarlem

•

Sluiting door drs. Frederike van Citters - van de Grampel

Bereikbaarheid | Adres: Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem
Teylers Museum is goed te bereiken met de auto of lopend vanaf het Centraal Station in
Haarlem (ca. 15 minuten). Pal naast het museum ligt parkeergarage De Appelaar
(Damstraat 12). Wanneer deze vol is, kunt u terecht in parkeergarage De Kamp (De
Witstraat 1), op 10 minuten loopafstand.

