Gender, armoede en de Bijbel: Dom Hélder Câmaralezing 2021
(English below)
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld?
Hoe kijken Bijbelse auteurs tegen gender en armoede aan? Dit jaar gaat de Dom Hélder Câmara
Lezing in contextuele Bijbelinterpretatie in op het thema van de lezing de relatie tussen gender en
armoede. Hoofdspreker is prof. dr. Jeremy Punt van de Stellenbosch University in Zuid-Afrika.
Over de lezing
De lezing heeft als titel: Poverty, Gender and Sex, and the Bible: A Perspective from South Africa
(Armoede, gender, seks en de Bijbel: Een perspectief uit Zuid-Afrika). De Dom Hélder Câmara Lezing
in contextuele Bijbelinterpretatie verbindt maatschappelijke thema’s en Bijbelse inzichten. Prof. Dr.
Jeremy Punt is Nieuwtestamenticus en publiceerde uitvoerig over thema’s zoals gender, queer
benaderingen, en postkoloniale vraagstukken. Als Zuidafrikaans theoloog ziet hij zich bijzonder
verplicht deze vraagstukken ook in de Bijbelwetenschap aan de snijden. Hij is als CLUE+ research
fellow verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie (Vrije Universiteit).
Twee verdere bijdragen verdiepen de lezing:
-

Straatpastor Hanna Wapenaar (Amsterdam) spreekt over gender en armoede in de
Nederlandse context.
Lia Wetangterah, PhD onderzoeker op het gebied van mensenhandel en theologie, reageert
vanuit academisch perspectief.

Datum: 8 december 2021, aanvang: 19:30
Locatie: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
De bijeenkomst zal tweetalig (Engels/Nederlands) zijn.
Voor meer informatie en aanmelding, zie: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2021/12/genderarmoede-en-de-bijbel-dom-helder-camaralezing-2021/
Gender, Poverty and the Bible: Dom Hélder Câmara Lecture 2021
What is it like to be poor as a man, or as a woman? How does gender in relation to poverty affect
vulnerability and self-image? How do Biblical authors look at gender and poverty? This year's Dom
Hélder Câmara Lecture in Contextual Bible Interpretation addresses the theme of the lecture on the
relationship between gender and poverty. The keynote speaker is Prof. Jeremy Punt from
Stellenbosch University in South Africa.
About the lecture
The lecture is entitled: Poverty, Gender and Sex, and the Bible: A Perspective from South Africa. The
Dom Hélder Câmara Lecture in Contextual Bible Interpretation connects social issues and biblical
insights. Prof. Dr. Jeremy Punt is a New Testament scholar and has published extensively on topics
such as gender, queer approaches, and postcolonial issues. As a South African theologian, he
considers himself as having a special obligation to address these issues in biblical scholarship as well.
He is a CLUE+ research fellow in the Faculty of Religion and Theology (Vrije Universiteit).
Two further contributions deepen the lecture:
- Street pastor Hanna Wapenaar (Amsterdam) will give a presentation about gender and
poverty in the Dutch context.

- Lia Wetangterah, PhD researcher on human trafficking and theology, will respond to the
lecture from an academic perspective.
Date: December 8, 2021, start: 19:30
Location: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
The meeting will be bilingual (English/Dutch).
For more information and registration, see: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2021/12/genderarmoede-en-de-bijbel-dom-helder-camaralezing-2021/

