Menselijke waardigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid

Bekijk de webversie

Nieuws van PaRDeS

‘De Covid-19-crisis en de kinderopvangtoeslagaffaire tonen aan dat het belang van de
menselijke maat, menselijke waardigheid en toegankelijkheid van voorzieningen alleen maar
belangrijker is geworden. Dat verdient benoeming en uitwerking; door overheden, door
maatschappelijke en/of religieuze organisaties. Deze bundel doet dat’.
Uit het voorwoord, geschreven door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K. H. Ollongren, in het e-book ‘Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland’.

De Stichting PaRDeS heeft in samenwerking met de Raad van Kerken en de organisatie
‘In Vrijheid Verbonden’ in beperkte oplage een papieren editie laten drukken speciaal voor
haar donateurs.
Op 31 maart organiseert de Stichting rond het boek een Studiedag .
Een drie-tal sprekers houdt een inleiding over het onderwerp ‘Menselijke Waardigheid’,
elk vanuit hun eigen invalshoek.
In de middag kunt u aan workshops deelnemen, geleid door o.a. een drie-tal auteurs van
het boek.
Wilt u zich alvast inlezen en voorbereiden op de gedachtenwisseling?
Het e-book is online te verkrijgen voor slechts € 1,25 !
Klik hier: https://www.raadvankerken.nl/product/mensenrechten/
Naar het programma van de Studiedag. Klik hier.
De gebonden uitgave van het boek is tijdens de Studiedag te koop voor € 25,-.

‘Waardigheid’ raakt de kern van het menselijk bestaan. Hoe kun je je waardigheid behouden
ook in situaties waarin je geïsoleerd raakt, in de knel komt als individu of als gemeenschap?
Hoe kun je de waardigheid van anderen en van jezelf beschermen als die aangevallen wordt, of
als de waardigheid van jouw groep anders wordt gewaardeerd dan die van andere groepen?
Dit laatste nummer van Tenachon en de Studiedag zijn opgedragen aan Yehuda Aschkenasy en
Eli Whitlau, grondleggers van de Stichting PaRDeS en het tijdschrift Tenachon.
Menselijke waardigheid was een kern-thema in al hun lessen en bijdragen en een drijfveer voor
hun onvermoeibare inzet voor mensenrechten.
Nog geen abonnee? Bestel een proefnummer. Klik hier.

Het is de moeite waard om onze website regelmatig te bezoeken. Elke week is er weer een
nieuw commentaar op de Parasja van de Week door Rob Cassuto, elke maand een nieuwe
column van Harry Polak. En wij kondigen steeds onze evenementen en cursussen aan.
Ook de winkel met door de jaren door ons uitgegeven boeken is zeker een bezoekje waard.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u stichtingpardes@gmail.com toe aan uw adresboek.

