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1. Curatorium
Het Seminarie wordt bestuurd door het Curatorium van de Stichting OudKatholiek Seminarie. In het verslagjaar had het Curatorium de volgende
samenstelling.
J.A. Dekker
dr. H.A. Jenner (voorzitter tot september)
can. J.V. Kinneging
dr. M. Ploeger (rector, docentenvertegenwoordiger)
ing. V.P. Scheijde-Albers, MA (studentenvertegenwoordiger tot september)
J.P. Schoon, MBA (penningmeester)
mw. S.C. Smit-Maan (secretaris)
mr. A.A. Snijders (studentenvertegenwoordiger vanaf september)
drs. C.H.E. Stam
can. drs. W.B. van der Velde (docentenvertegenwoordiger)
mr. drs. K.J. Visser (voorzitter vanaf september)
ir. J.J. Wijker
Aan de vergaderingen van het Curatorium werd tevens deelgenomen door prof.
dr. P.B.A. Smit (bijzonder hoogleraar).
Afscheid van het Curatorium namen dr. N.P.R. Anten (vanaf het begin van het
jaar), dr. H.A. Jenner (vanaf september) en ing. V.P. Scheijde-Albers (vanaf
september). De nieuwe studentenvertegenwoordiger is mr. A.A. Snijders (vanaf
september).
Het Curatorium vergaderde op 17 maart te Haarlem en – samen met de
Commissie van Toezicht en het College van Docenten – op 22 september te
Utrecht (Seminariedag).
Bibliotheek
De bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie, gevestigd in het voormalige
Seminariegebouw te Amersfoort, werd in het verslagjaar beheerd door L.
Nieuwenhuizen.
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2. Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht toetst of de doelstelling van de Stichting OudKatholiek Seminarie door het Curatorium en het College van Docenten
voldoende gerealiseerd wordt. In het verslagjaar had de Commissie van Toezicht
de volgende samenstelling.
mw. mr. C.J. Brouwer (lid van het Collegiaal Bestuur)
mgr. dr. D.J. Schoon (bisschop van Haarlem)
drs. E.C. Smit (lid van het Collegiaal Bestuur)
mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen (aartsbisschop van Utrecht)
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3. College van Docenten
De opleiding is toevertrouwd aan de door het Curatorium, onder goedkeuring
van de Commissie van Toezicht, aangestelde docenten en bijzonder hoogleraren,
die het College van Docenten vormen. Tijdens het verslagjaar had het College
van Docenten de volgende samenstelling.
prof. mr. J. Hallebeek, kerkelijk recht (0,0 fte)
dr. K. Ouwens, liturgiek (0,3 fte)
can. prof. dr. M.F.G. Parmentier, patristiek en oecumenica (0,0 fte)
dr. M. Ploeger, rector (0,3 fte), systematische theologie (0,2 fte)
dr. R. Robinson, secretaris (0,2 fte), praktische theologie (0,3 fte)
prof. dr. P.B.A. Smit, bijzonder hoogleraar (0,3 fte)
can. drs. W.B. van der Velde, kerkgeschiedenis (0,2 fte)
mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, ecclesiologie en ambtsleer (0,1 fte)
Afscheid van het College van Docenten nam can. prof. dr. M.F.G. Parmentier,
die tijdens de Seminariedag op 22 september zijn afscheidscollege uitsprak.
Het College van Docenten vergaderde op 10 januari, 13 maart, 22 mei en 6
november. De halfjaarlijkse vergaderingen van bisschoppen en docenten vonden
plaats op 27 maart en 28 november.
Extra cursus zangles
De extra cursus zangles werd verzorgd door mw. E.M. Jansen, organiste van de
kathedrale kerk van St. Gertrudis te Utrecht.
Gastdocent
can. dr. Angus Ritchie (Contextual Theology Centre, London), gastcollege,
werkgroepen, lezing (5 t/m 7 juni)
Toegevoegd wetenschappelijk onderzoekers
mgr. dr. D.J. Schoon
tijdelijk: dr. Elisabeth Pritchard (Bowdoin College, Maine, USA)
Emeriti
can. prof. dr. M.F.G. Parmentier
prof. dr. J. Visser
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4. Studentenpastoraat
De studentenpastor geeft leiding aan het Oud-Katholiek Studentenberaad en de
retraite en voert periodieke gesprekken met de studenten. De studentenpastor is
tevens aanwezig bij de halfjaarlijkse gezamenlijke vergadering van bisschoppen
en docenten. In het verslagjaar was mw. can. drs. G.C.G. Verhey-de Jager de
studentenpastor.

5. Studenten en toehoorders
Studenten voor het Groot of Klein Kerkelijk Examen mogen zich inschrijven
voor aanvang van een collegeperiode, waardoor er viermaal per jaar een
instroom-mogelijkheid is. De studie wordt beëindigd door het afleggen van het
kerkelijk examen of door opzegging. Toehoorders schrijven zich eveneens in bij
de aanvang van een collegeperiode.
Tijdens het verslagjaar waren in totaal 22 personen ingeschreven als student.
Van hen beëindigden 2 personen hun studie door opzegging en 3 personen door
het afleggen van het examen: het Groot Kerkelijk Examen werd afgelegd door
mw. drs. J. Kolkman (20 maart), mw. drs. M.A. Berben-Schuring (18
september) en ing. V.P. Scheijde-Albers, MA (9 oktober). Tijdens het
verslagjaar waren 5 personen ingeschreven als toehoorder.
Tijdens het verslagjaar heeft de ‘docentencommissie’ (bestaande uit enkele
docenten en de pastoor van de desbetreffende student), die besluit tot het al dan
niet ‘definitief toelaten tot de opleiding’, gesproken met mw. J. Eilander-van
Maaren, MA (27 november), mw. drs. M.J. Ridder (27 november), drs. F.J.M.
Duivenvoorde (18 december) en L. Runhaar, MA (18 december).
Tijdens het verslagjaar ontvingen de volgende alumni een wijding: R. Voorn,
MA (diakenwijding 10 juni) en mw. drs. J. Kolkman (diakenwijding 26
augustus).
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6. Beleid
Tijdens het verslagjaar stonden beleidsmatig de volgende zaken centraal.
De secretaris van het College van Docenten werkte regelingen en andere
verbeterpunten uit, voortkomende uit de visitatie van het vorig jaar.
Het Curatorium droeg aan het College van Docenten op om te onderzoeken
welke weg begaan zou moeten worden nu de Universiteit Utrecht stapsgewijs
haar theologisch onderwijs afbouwt. De rector, de secretaris en de bijzonder
hoogleraar werden door het College van Docenten gemachtigd oriënterende
bezoeken af te leggen aan potentiële nieuwe samenwerkingspartners. In
aanmerking kwamen academische theologische instellingen met een ‘breed’
curriculum bestaande uit exegetische, historische, systematische en
sociaalwetenschappelijke vakken.
In het overleg tussen bisschoppen en docenten kwam de toenemende wens aan
de orde, een curriculum te ontwerpen dat is toegesneden op zij-instromers (zij
die reeds een theologische en kerkelijke opleiding achter de rug hebben en in
een andere kerk pastoraal werkzaam zijn geweest). De rector coördineerde het
ontwerpen van een dergelijk curriculum. Principiële vragen bleven daarbij
vooralsnog open, zoals de eis van de bijbelse talen en het (en zo ja: welk)
academisch niveau van toekomstige geestelijken. Mogelijkheden die worden
onderzocht zijn het inkorten van de rolcursus van drie naar twee jaar, evenals het
laten vervallen van het onderscheid tussen Groot en Klein Kerkelijk Examen.
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7. Onderwijs
In het verslagjaar werden de volgende colleges gegeven.
Periode 3 van het academisch jaar 2011-2012
1.1
1.5

Oud-kath. en hedendaagse cultuur: Ploeger, Van der Velde, Vercammen
Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege): Ouwens

Periode 4 van het academisch jaar 2011-2012
1.4
1.5

Gemeenteopbouw: Robinson
Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege): Van der Velde

Periode 1 van het academisch jaar 2012-2013
1.2
1.5

Kerkelijk ambt in de moderne samenleving: Smit, Vercammen
Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege): Ploeger

Periode 2 van het academisch jaar 2012-2013
1.5
3.2

Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege): Robinson
Gesch. v.d. OK theol., sacramentenleer en spiritualiteit: Ouwens, Ploeger

Gastcollege
Op 5 juni werd een dag gastcollege gegeven door can. dr. Angus Ritchie
(Contextual Theology Centre, London) over de relatie tussen katholiek
sacramenteel denken en sociale bewustwording en actie.
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8. Onderzoek
Voor wetenschappelijke publicaties zie het jaarverslag per persoon.
Werkgezelschap
In het verslagjaar ging het wetenschappelijk werkgezelschap van het OudKatholiek Seminarie van start onder leiding van de bijzonder hoogleraar, prof.
dr. P.B.A. Smit. Aan het werkgezelschap nemen docenten en onderzoekers van
binnen en buiten het Oud-Katholiek Seminarie deel, die op wetenschappelijk
niveau met onderzoek bezig zijn dat een relatie heeft met de oud-katholieke kerk
en theologie.
In het verslagjaar bestond het programma uit:
• prof. dr. Peter-Ben Smit, De oud-katholieke waarnemers op het Tweede
Vaticaanse Concilie
• can. drs. Wietse van der Velde: De ontwikkeling van de oud-katholieke
liturgie in de 18de eeuw
• drs. Pieter Roth: De oud-katholieke parochie- en priesterbibliotheken in
Zuid-Holland
• dr. Peter de Rijk, Bidden in de geestelijke gezondheidszorg
Tijdelijk toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker
Dr. Elisabeth Pritchard (Bowdoin College, Maine, USA) verbond zich aan het
Oud-Katholiek Seminarie als toegevoegd onderzoekster voor de duur van haar
onderzoek naar Europees en Noord-Amerikaans oud-katholicisme.
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9. Seminariereeks
De Publicatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie wordt uitgegeven door
een redactie onder verantwoordelijkheid van het Curatorium en het College van
Docenten. In het verslagjaar was de redactie als volgt samengesteld.
mw. drs. L.M.A. van Buuren (coördinator)
mw. A. Paasen
dr. M. Ploeger
prof. dr. P.B.A. Smit
Aan de vergaderingen van de redactie werd tevens deelgenomen door mgr. dr.
D.J. Schoon als portefeuillehouder publiciteit in het Collegiaal Bestuur.
In het verslagjaar zijn geen nieuwe publicaties in de Seminariereeks verschenen.

10. Seminarieprijzen
Sinds 1985 kent de Stichting Oud-Katholiek Seminarie – daartoe in staat gesteld
door een gift van het Elisabethfonds – regelmatig de Blaise Pascal-prijs en de
Andreas Rinkel-prijs toe aan personen die uitmuntend wetenschappelijk
theologisch onderzoek hebben verricht op het gebied van geschiedenis, leer of
leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere gelijkwaardige prestaties
hebben geleverd die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn. Tijdens het
verslagjaar was de jury als volgt samengesteld.
prof. mr. J. Hallebeek
can. prof. dr. M.F.G. Parmentier
dr. M. Ploeger
mgr. dr. D.J. Schoon
mr. R.L. van de Water
drs. R.P.J. van de Water, RA
prof. dr. J. Visser
Tijdens het verslagjaar werden geen prijzen toegekend.
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11. Jaarverslag per persoon
Prof. mr. J. Hallebeek
1. Publicaties
a. wetenschappelijk
• J. Hallebeek, Dispositions ad pias causas in Gratian’s Decretum. Should
the portio Christi be restricted to the child’s share? in: R. Zimmermann
(red), Der Einfluss religiöser Vorstellungen auf die Entwicklung des
Erbrechts, Tübingen 2012, 79-102
• P.H.A.M. Abels, J. Hallebeek & D.J. Schoon (red), Ignatius Walvis,
Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1712)
[Historische vereniging die Goude, publicatienummer 36], Delft 2012,
661 pp
b. redacties wetenschappelijk
• A.M.J.A. Berkvens, J. Hallebeek & A.J.B. Sirks (red), Het Franse
Nederland: de inlijving 1810-1813, De juridische en bestuurlijke
gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk, Hilversum 2012, 206 pp
c. vakpublicaties
• J. Hallebeek: [bespreking van:] J. Giltaij, Mensenrechten in het Romeinse
recht?, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 80 (2012), 510-512
d. populair
• J. Hallebeek, Holland’s Top Lawyers from a Distant Past?, in: Holland’s
next top lawyer. QBDB Almanak 2010-2011, [Amsterdam] [2012], 155157
2. Promotiebegeleiding
a. begeleiding van promotieonderzoek als promotor
• D.O. van Meeren (UU) - Oorsprong en bronnen van het oud-katholieke
kerkelijke recht in het katholieke bisdom van de oud-katholieken in
Duitsland (1870-1874); Johann Friedrich von Schulte
• E. van Dongen (UM) – Contributory negligence
11

• C.J. de Bruijn (VUA), Liability of the vendor for latent defects in earlymodern legal doctrine
3. Scriptiebegeleiding
• seminarie: twee scripties voor canoniek recht (deel van tentamen)
• VU: drie Bachelorscripties
4. Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
• Bezoek aan de Universiteit van Aberdeen (26-29 april)
• Symposium “Between Science and History; historians and scientists about
science and its history” (Leiden, 8 juni)
• Second Biennial Conference of the European Society for Comparative
Legal History (Amsterdam, 9-10 juli)
• Werkverblijf aan het Max Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte te Frankfurt/Main (1-31 augustus)
• 66ème Session de la Société Internationale “Fernand Vischer” de
l’Histoire des Droits de l’Antiquité “Reception of Law”, Oxford (18-22
september)
• IAAF, Bonn 7-8 december 2012
• Nederlands-Belgische rechtshistorische dagen, Tilburg 13-14 december
2012
5. Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband
Seminarie gedoceerde vak of de oud- katholieke kerken)

met

het

aan

het

• “Recovering gambling debts in classical Canon Law”, Universiteit van
Aberdeen, 27 april 2012
• “The significance of Legal history for present-day legal scholarship”,
Symposium “Between Science and History; Historians and scientists
about science and its history”, Leiden, 8 juni
• Organisatie van de Second Biennial Conference of the European Society
for Comparative Legal History (Amsterdam, 9-10 juli)
• “Ignatius Walvis en zijn Goudse Kerkzaken”, voordracht bij de
presentatie van de uitgave van het handschrift (Gouda, 1 september)
• “The Reception of CJ 3,43,1 into Canon Law”, lezing voor de 66ste zitting
van de Société Internationale “Fernand Vischer” de l’Histoire des Droits
de l’Antiquité “Reception of Law”, St Catherine’s College, Oxford, 20
september 2012
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6. Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken
lid van de jury voor de Pascal- en Rinkelprijs
organist van de oud-katholieke parochie St. Vitus te Hilversum
voorzitter van de commissie voor het kerkrecht
plaatsvervangend lid van het College van Advies inzake kerkelijke
rechtsaangelegenheden
• adviseur van de commissie geloof en kerkorde
• bestuurslid van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed van de OudKatholieke Kerk
• vertegenwoordiger (primus) van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
in het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO)
•
•
•
•

7. Functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken
• hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam
• voorzitter opleidingscommissie rechtsgeleerdheid VUA
• raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
• bestuurslid van het Centrum voor Religie en Recht te Amsterdam
• vice-president van de European Society for Comparative Legal History
• redacteur van het Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht
• redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History
Review
• lid van de redactieraad van Fundamina. A Journal of Legal History
(Pretoria)
• lid van de redactieraad van Comparative Legal History (Oxford)
• lid van de redactieraad van Glossae. European Journal of Legal History
(Valencia)
• lid van de “Commissie voor de Uitgave van de Geschiedenis der
Nederlandse Rechtswetenschap” van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen
• lid van Raymundo de Peñaforte, studiegezelschap voor canoniek recht
• lid van Werkgroep Nederlandstalige canonisten
• lid van de Ecclesiastical Law Society
• organist van de R.K. Rafael-parochie te Utrecht
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Dr. M. Ploeger
Tijdens het verslagjaar had dr. M. Ploeger drie maanden sabbatsverlof.
1.
Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de
Oud-Katholieke Kerken)
a.

Wetenschappelijk
• Mattijs Ploeger, ‘De relevantie van een doordachte geloofsvisie. Over het
vak “systematische theologie” in oud-katholiek perspectief’, in: Kees van
der Kooi, Peter-Ben Smit, Liuwe Westra (red.), Vele gaven, één geest.
Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica,
patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing, Gorinchem
(Ekklesia) 2012, 63-77

b.

Redacties wetenschappelijk

c.

Vakpublicaties

d.

Populair

e.

Recensies, boekbesprekingen
• Lorelei Fuchs, Koinonia and the Quest for an Ecumenical Ecclesiology:
From Foundations through Dialogue to Symbolic Competence for
Communionality, Grand Rapids 2008, in: Ecclesiology 8 (2012), 248-251
• Ton van Eijk, Eucharistie: het woord en het brood, Bergambacht 2010,
in: Internationale Kirchliche Zeitschrift 102 (2012), 324-326
• Florian Ihsen, Eine Kirche in der Liturgie. Zur ekklesiologischen Relevanz
ökumenischer Gottesdienstgemeinschaft, Göttingen 2010, in:
Internationale Kirchliche Zeitschrift 102 (2012), 243-246
• Scott Hahn, Letter and Spirit: From Written Text to Living Word in the
Liturgy, New York 2005, in: Ecclesiology 8 (2012), 120-121

2.

Scriptiebegeleiding

3.

Promotiebegeleiding
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4.

Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
• Antrittsvorlesungen prof. dr. Andreas Krebs (Departement für
Christkatholische Theologie) en prof. dr. Magdalene Frettlöh
(Departement für Evangelische Theologie), Universität Bern (CH), 24 mei
• Internationale Altkatholische Theologenkonferenz, Neustadt an der
Weinstrasse (D), 20-24 augustus
• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismus-Forschung, Bonn, 7-8
december

5.
Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband met het aan het
Seminarie gedoceerde vak of de Oud-Katholieke Kerken)
a.

in wetenschappelijk-academische context

b.

voor vaktheologen
• ‘Over de sociaal-ethische implicaties van het vieren van eucharistie tegen
de achtergrond van een communio-theologie. Een pleidooi om ethische
vragen te benaderen in samenhang met oud-katholieke theologie en
identiteit’, lezing tijdens studiedag voor oud-katholieke pastoors,
Amersfoort, 7 juni
• ‘Einige Ansätze aus altkatholischer Sicht zur sozial-ethischen Bedeutung
einer eucharistisch-ekklesiologischen Communio-Theologie’ en
‘Kurzpräsentation des Prozesses “Globalisierung und Katholizität”’,
papers voorgedragen voor de Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe,
Bern, 26-28 juni

c.

populair

6.

Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
• pastoor van de oud-katholieke parochie te Haarlem (0,5 fte)
• rector van het Oud-Katholiek Seminarie (0,3 fte)
• docent systematische theologie en sacramentenleer aan het Oud-Katholiek
Seminarie (0,2 fte)
• lid van het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie
• lid van de redactie van de Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek
Seminarie
• lid van de redactie van de Internationale Kirchliche Zeitschrift
• lid van het bestuur van de Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen
‘Rens’ en ‘Seminarie’
15

• lid van de Jury voor de Wetenschappelijke Prijzen (Pascal- en Rinkelprijs)
• lid van de Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe van het Patriarchaat
van Constantinopel en de Unie van Utrecht
• lid van de bisschoppelijke commissie voor Geloof en Kerkorde
• voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor de Liturgie
• lid van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als
vertegenwoordiger van de geestelijkheid
7.
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken,
voorzover in relatie met het aan het Seminarie gedoceerde vak
• lid van de redactie van de Nederlandstalige wetenschappelijke
boekenreeks ‘Meander’ van het Instituut voor Rituele en Liturgische
Studies, Universiteit van Tilburg
• lid van het Genootschap voor Liturgiestudie
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Dr. R. Robinson
1.
Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de
Oud-Katholieke Kerken)
a.

Wetenschappelijk
• R. Robinson, ‘The deductive and inductive notions about the form of
church marriage rituals’ in: International Journal of Religion and Society,
2 (4) 2011 [gepubliceerd in 2012]

b.

Redacties wetenschappelijk

c.

Vakpublicaties

d.

Populair

e.

Recensies, boekbesprekingen
• Taibbi, Robert Doing couple therapy: Craft and creativity in work with
intimate partners New York Guilford Press 2009 276. In: Intams review Journal for the Study of Marriage & Spirituality, 18/2 (Autumn 2012), p.
243-244
• Sprenkle, Douglas, H. / Davis, Sean D. / Lebow, Jay L. (eds.) Common
factors in couple and family therapy: The overlooked foundation for
effective practice New York Guilford Press 2009 226. In: Intams review Journal for the Study of Marriage & Spirituality, 18/2 (Autumn 2012), p.
244-245
• Schulz, Marc S. / Kline Pruett, Marsha / Kerig, Patricia K. / Parke, Ross,
D. Strengthening Couple Relationships for Optimal Child Development:
Lessons from Research and Intervention, DC American Psychology
Association 2009 244. In: Intams review - Journal for the Study of
Marriage & Spirituality, 18/2 (Autumn 2012), p. 245-246

2.

Scriptiebegeleiding
• Joke Kolkman, ’t Geeft niet dat ik zo ben… Over de vreemdeling als wij.
Afstudeerscriptie voor het groot kerkelijk examen, Kerkelijke Opleiding
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
• Victor Scheijde, Deeltijd in de diaspora. Afstudeerscriptie voor het groot
kerkelijk examen, Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland
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3.

Promotiebegeleiding

4.

Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen

5.
Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband met het aan het
Seminarie gedoceerde vak of de Oud-Katholieke Kerken)
a.

in wetenschappelijk-academische context

b.

voor vaktheologen
• Ein ständiges Diakonat? Gutachten ten bate van de Internationale
Bisschoppen Conferentie, februari 2012
• Op weg naar een gezamenlijke missionaire visie, discussiepaper
Diocesane vergadering 20 september 2012

c.

populair
• Leren van religies, co-referaat Quasimodo-lezing, 13 maart 2012, Utrecht

6.

Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
•
•
•
•
•
•

secretaris van het college van docenten
docent praktische theologie
rector van de statie Zeeland
port chaplain van Vlissingen
lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Geloof en Kerkorde
‘proxy’ voor prof.dr M. Parmentier bij de ‘Plenary Commission of Faith
and Order’

7.
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken,
voorzover in relatie met het aan het Seminarie gedoceerde vak
• Toegevoegd onderzoeker afdeling Empirische Religiewetenschap en
Theologie, Radboud Universiteit Nijmegen
• Voorzitter Interkerkelijke Stichting voor Schoolzaken (IKOS) Vlissingen,
Middelburg en Oost-Souburg
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Prof. dr. P.B.A. Smit
1. Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de oudkatholieke kerken)
a. Wetenschappelijk
• Tradition in Dialogue. The Concept of Tradition in International Anglican
Bilateral Dialogues AMSTAR 3 (Amsterdam: VU University Press, 2012)
• Met W.H. de Boer, In necessariis unitas. Hintergründe zu den
ökumenischen Beziehungen zwischen der Iglesia Filipina Independiente,
den Kirchen der Anglikanischen Gemeinschaft und den Altkatholischen
Kirchen der Utrechter Union, accepted for publication in: Studien zur
Interkulturellen Geschichte des Christentums (Frankfurt: Peter Lang,
2012)
• ‘Making Men – Weakness, Justification, and Andreia in Romans 5:6,’
Lectio Difficilior 2012:1
(http://www.lectio.unibe.ch/12_1/smit_Masculinity_Rom_5.html)
• ‘Adoption und Adoptianismus als Kategorien neutestamentlicher
Christologie: Der Hintergrund des römischen Rechtes,’ in: Iole
Fargnoli/Stefan Rebenich (ed.), Das Vermächtnis der Rämer. Römisches
Recht und Europa Berner Universitätsschriften 57 (Bern: Lang, 2012),
321-344
• ‘De weg naar kerkelijke gemeenschap tussen de Iglesia Filipina
Independiente en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht
(1965),’ in: Van der Kooi/Smit/Westra (ed.), Gaven, 79-95
• ‘Wetenschappelijke bibliografie Prof. Dr. Martien F.G. Parmentier,’ in:
Van der Kooi/Smit/Westra (ed.), Gaven, 155-160
• ‘Volk Gottes unterwegs. Zur Frage der Gebetsrichtung in der
Eucharistiefeier,‘ Internationale Kirchliche Zeitschrift 102 (2012), 159179
b. Redacties wetenschappelijk
• ed. with Kees van der Kooi and Liuwe Westra, Vele gaven, één Geest.
Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica,
patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing (Ekklesia,
2012)
c. Vakpublicaties
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d. Populair
• Jan Straub (with the assistance of Peter-Ben Smit and others), Die
christkatholische Kirche St. Peter und Paul Kunstführer durch die
Schweiz 3 (Bern: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 2012)
• ‘Ten derde dage verrezen van de doden…’ Interpretatie 20 (maart 2012),
15-18
• ‘De Brief van Barnabas,’ Schrift 44 (2012), 103-106
• ‘The Philippine Independent Church,’ in: World Book Encyclopedia,
www.worldbookonline.com (2012)
• ‘Oud-Katholiek en Rooms-Katholiek: Uitdagingen en Mogelijkheden,’
Overeen 28 (april 2012), 5
Exegetische notities in Liturgische Handreiking voor Zon- en Feestdagen (Abdij
van Berne): Openbaring des Heren (2012, 109-111), Aswoensdag 2012 (2012,
185-187), Vierde zondag van Pasen 2012 (2012, 401-403), 20ste zondag door
het jaar (19 augustus, 2012, 643-645), 31ste zondag door het jaar (4 november
2012, 803-805)
Bijdrages in De eerste dag: Hemelvaart 2012 (35:1, 64), 7de Zondag van Pasen
2012 (35:1, 65), Twaalfde zondag van de zomer (9 september 2012; 2012:3, 41),
7 oktober 2012 (35:4, 2012, 16), 14 oktober 2012 (35:4, 2012, 17)
e. Recensies, boekbesprekingen
• Urs Altermatt, Konfession, Nation und Rom. Metamorphosen im
schweizerischen und europäischen Katholizismus des 19. und 20.
Jahrhunderts (Frauenfeld: Huber, 2009), Internationale Kirchliche
Zeitschrift 102 (2012), 238-241
• John Paul Heil, Let Us Rejoice in Being Conformed to Christ (Atlanta:
SBL, 2010), Review of Biblical Literature (2012),
http://www.bookreviews.org/BookDetail.asp?TitleId=7735
• Sönke Finnern, Narratologie und biblische Exegese. Eine integrative
Methode der Erzählanalyse und ihr Ertrag am Beispiel von Matthäus 28
WUNT 2.285 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), Theologische Zeitschrift
68 (2012), 178-180
• Lutherisch/Römisch-katholische Kommission für die Einheit, Die
Apostolizität der Kirche (Paderborn/Frankfurt:Bonifatius/Lembeck,
2009), Theologische Zeitschrift 68 (2012), 186-188
• Harm-Jan Inkelaar, Conflict over [sic] Wisdom. The Theme of 1
Corinthians 1-3 Rooted in Scripture (Ridderkerk: Ridderprint, 2010),
Interpretatie 20:5 (2012), 28-29
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• Detlev Dormeyer, Einführung in die Theologie des Neuen Testaments
Einführung Theologie (Darmstadt: WBG, 2010), Theologische Zeitschrift
68 (2012), 88
• Benjamin H. Dunning, Specters of Paul: Sexual Difference in Early
Christian Thought (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011),
RBL (2012) - http://www.bookreviews.org /BookDetail.asp?TitleId=7925
• Anno Quadt, Wirksamer Heilswille Gottes. Gott lässt keinen fallen,
(Würzburg: Echter, 2008), Internationale Kirchliche Zeitschrift 102
(2012), 237-238
2. Scriptiebegeleiding
3. Promotiebegeleiding
• Njojo Kahwa, MA, Jésus et la non-violence (co-supervisor, Université
Protestante au Congo), voltooid: juli 2012
• Drs. Wietse van der Velde, De oud-bisschoppelijke cleresie in de 18de
eeuw (UU)
• Drs. Pieter Roth, MA, Parochiebibliotheken van de oud-bisschoppelijke
cleresie in Zuid-Holland (co-supervisor, VU)
• Drs. Lambert Jordens, MA, Christus en de Avatars – Een vergelijkende
studie (UU)
• Drs. Ari Troost, Text, Author, Reader, and Gender in New Testament
Exegesis (UU)
• Robert Caruso, MA, M.Div, Christian Initiation in Old Catholic Theology
(UU)
• Drs. Jan-Willem van Estrik, The Letter to Titus and Early Christian
Kybernesis (UU)
Lid van promotie-commissie:
• Rienk Lanooy, Ecumenism and Salvation. A Critical Appraisal of the
Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000) (VU
University, 2012)
4. Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
Zie onder 5.
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5. Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband met het aan het
Seminarie gedoceerde vak of de oud-katholieke kerken)
a. in wetenschappelijk-academische context
• “De oud-katholieke waarnemer(s) op het Tweede Vaticaans Concilie”
(Research Seminar INTEGON, Utrecht, 20 Febuary 2012)
• ‘Being Old in a New World: Old Catholics and their Appeal of the Early
Church in the Context of a “Broken Tradition”,’ (conferentie Regimes of
Religious Pluralism in 20th-Century Europe, Amsterdam, 19-21 april
2012)
• ‘Biblical Studies and Ritual Studies’; ‘Real Men Don’t Cry’, SBL/EABS
Amsterdam, juli 2012
• ‘Paul’s Masculinity’, SNTS Leuven, augustus 2012
• ‘Speaking is Silver, Silence is Gold’ (en medeorganisatie): Parrhesia
expert meeting NOSTER, oktober 2012, Amsterdam
• ‘The End of Adoptionism’, SBL Annual Meeting, Chicago, november
2012
b. voor vaktheologen
• Organisator van het seminar “Urgent Patience: Christian Spirituality and
Social Action in a Pluralist Society” met Dr. Angus Ritchie (6 juni 2012,
Utrecht)
• Dialoog Unie van Utrecht – Mar Thoma Syrian Church (oktober 2012, St.
Pölten); lezingen over: heiligenverering in het Oudkatholicisme; de
Schrift binnen het Oudkatholicisme
c. populair
• ‘Menswording en mensenrechten: Naim Nateek als Anglicaans theoloog,’
(boekpresentatie Naim Ateek, Bergkerk Amersfoort, 24 april 2012)
• “Dialoog: recht doen aan jezelf en de ander. Andreas Rinkel (1889-1979)
en het oecumenisch en interreligious gesprek” (18 April 2012, Haarlem,
23 april, Utrecht)
6. Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken
• Dialoogcommissie Unie van Utrecht – Mar Thoma Syrian Church
• Commissie voor Geloof en Kerkorde
• Bisschoppelijke Commissie “Missie St. Paulus”
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• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung (contactpersoon
Nederland)
• Adviseur “Theologenlezingen” voor de culturele commissie van de
parochie Utrecht
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