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1. Curatorium
Het Seminarie wordt bestuurd door het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek
Seminarie. In het verslagjaar had het Curatorium de volgende samenstelling.
J.A. Dekker
mw. drs. B.R.M. de Jong (secretaris vanaf oktober)
can. J.V. Kinneging
dr. M. Ploeger (rector, docentenvertegenwoordiger)
J.P. Schoon, MBA (penningmeester)
mw. S.C. Smit-Maan (secretaris t/m september)
mr. A.A. Snijders (studentenvertegenwoordiger)
drs. C.H.E. Stam
can. drs. W.B. van der Velde (docentenvertegenwoordiger)
mr. drs. K.J. Visser (voorzitter)
Aan de vergaderingen van het Curatorium werd tevens deelgenomen door prof. dr. P.B.A.
Smit (bijzonder hoogleraar).
Het Curatorium hield zijn reguliere vergaderingen op 19 maart te Haarlem en – samen met de
Commissie van Toezicht en het College van Docenten – op 27 september (Seminariedag) te
Amersfoort (parochiezaal). Een extra (telefonische) vergadering vond plaats op 6 september.
Bibliotheek
De bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie, gevestigd in het voormalige
Seminariegebouw te Amersfoort, werd in het verslagjaar beheerd door L. Nieuwenhuizen. De
beheerder brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het Curatorium.

2. Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht toetst of de doelstelling van de Stichting Oud-Katholiek
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, liturgie (0,3 fte), met ziekteverlof
dr. M. Ploeger, rector (0,3 fte), systematische theologie (0,2 fte), vanaf 1 november tevens
waarnemend docent liturgie (0,3 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)
Het College van Docenten vergaderde op 25 februari, 20 mei, 2 september en 28 oktober. De
halfjaarlijkse vergaderingen van bisschoppen en docenten vonden plaats op 27 maart en 11
december.
De rector en de secretaris werden in het verslagjaar geassisteerd door mw. Th.J. van der
Woude-Bakker als administratief secretaresse. Aan de vergaderingen van het College van
Docenten werd tevens deelgenomen door drs. J.P. van Riessen als
studentenvertegenwoordiger.
Extra cursus zangles
De extra cursus zangles werd verzorgd door mw. Eveline M. Jansen, organiste van de
kathedrale kerk van St. Gertrudis te Utrecht.
Toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker
mgr. dr. D.J. Schoon
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 21 personen ingeschreven als student. Van hen
beëindigden 4 personen de studie, 1 door opzegging en 3 door het afleggen van het Groot
Kerkelijk Examen: mw. drs. M.J. Ridder (7 april), L.C. Runhaar, MA (30 september) en drs.
F.J.M. Duivenvoorde (28 oktober). Met 2 personen werden oriënterende gesprekken gevoerd
die niet tot inschrijving als student hebben geleid. Als toehoorder volgde 1 persoon een deel
van de colleges.
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 drs. J.P. van Riessen (16 december).
Tijdens het verslagjaar ontving de volgende alumna een wijding: mw. drs. M.J. Ridder
(diakenwijding 21 juni, priesterwijding 15 november, bisdom Haarlem).
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6. Beleid
Tijdens het verslagjaar stonden beleidsmatig de volgende zaken centraal.
Omdat de Universiteit Utrecht haar theologisch onderwijs stapsgewijs heeft afgebouwd, heeft
het Curatorium aan het College van Docenten verzocht om zich te oriënteren op een
mogelijke nieuwe vestigingsplaats (het Seminarie is een door de overheid erkende
ambtsopleiding op academisch niveau, die aan een Nederlandse universiteit gekoppeld dient
te zijn). 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. Deze oriëntering en de terugkoppeling daarvan naar het
Curatorium heeft ertoe geleid dat wij institutioneel verbonden blijven aan de Universiteit
Utrecht, maar voor (de minderheid van) onze studenten die nog een academische theologische
opleiding moeten volgen, voortaan verwijzen naar de Tilburg School of Catholic Theology
(voorheen Faculteit Katholieke Theologie). Dit is een rooms-katholieke theologische faculteit
met hoofdvestiging in Utrecht maar institutioneel onderdeel van Tilburg University. Het te
volgens bachelor- en masterprogramma maakt het mogelijk, vakken van het OKS te volgen
binnen de BA of MA van de TST waarvoor vrijstelling van die vakken bij de TST verkregen
wordt.
In juli 2014 gaf het College van Docenten voor de tweede keer een Engelstalige summer
school in oud-katholieke theologie binnen het format van de summer schools van de
Universiteit Utrecht, georganiseerd door prof. dr. P.B.A. Smit. De organisator en de overige
docenten verleenden belangeloos hun medewerking, waardoor de via de universiteit geheven
deelnemersgelden ten goede komen aan een onlangs gestart klein fonds voor gastcolleges aan
het OKS.
Wegens een langdurig ziekteverlof van de docent liturgie (0,3 fte), dr. K. Ouwens, is door het
Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie en het Collegiaal Bestuur van de OudKatholieke Kerk van Nederland besloten om met ingang van 1 november dr. M. Ploeger te
benoemen tot waarnemend docent liturgie (0,3 fte). Dr. Ploeger vervangt dr. Ouwens
gedurende zijn ziekte en zal tevens de opvolger van dr. Ouwens zijn wanneer deze met
(vervroegd of normaal) emeritaat gaat.
Aan het eind van het verslagjaar heeft prof. mr. J. Hallebeek zijn docentschap kerkelijk recht
neergelegd. Na dit docentschap ruim 25 jaar onbezoldigd te hebben vervuld, zijn de
onderwijstaken van prof. Hallebeek als hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit Amsterdam zodanig toegenomen dat hij zijn functie aan het seminarie wilde
neerleggen. Hij is benoemd tot toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker aan het OudKatholiek Seminarie. Op de Seminariedag van 2016 zal hij zijn afscheidscollege uitspreken.
Het Curatorium en het College van Docenten menen voor de opvolging van prof. Hallebeek in
gesprek te zijn met een geschikte kandidaat.
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7. Onderwijs
In het verslagjaar werden de volgende colleges gegeven.
Periode 3 van het academisch jaar 2013-2014




1.5 Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcursus), door prof. dr. P.B.A. Smit
3.1 Ecclesiologie en fundamentele liturgiek, door dr. K. Ouwens en mgr. dr. J.A.O.L.
Vercammen
3.2 Geschiedenis van de oud-katholieke theologie, sacramentenleer en spiritualiteit, door
dr. K. Ouwens en dr. M. Ploeger

Periode 4 van het academisch jaar 2013-2014




1.5 Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcursus), door mgr. dr. J.A.O.L.
Vercammen
3.3 Oud-katholieke theologische vraagstukken en genderstudies, door dr. M. Ploeger
5.1 Pastoraal practicum, reflectie op de stage, door dr. R. Robinson

Openingscollege op 27 september: ‘Traditie als missie. 125 jaar Unie van Utrecht. 1275 jaar
in de voetsporen van St. Willibrord’, door prof. dr. P.B.A. Smit
Periode 1 van het academisch jaar 2014-2015




1.4 Praktische theologie in oud-katholieke context, door dr. R. Robinson
1.5 Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcursus), door can. drs. W.B. van der Velde
2.4 Systematiek en geschiedenis van de liturgie, door dr. M. Ploeger

Periode 2 van het academisch jaar 2014-2015



1.1 Oud-katholicisme en hedendaagse cultuur, door dr. M. Ploeger, can. drs. W.B. van
der Velde en mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen
1.5 Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcursus), door prof. mr. J. Hallebeek

Summer school
Van 14 t/m 19 juli vond, binnen het format van de summer schools van de Universiteit
Utrecht, een Engelstalige summer school in oud-katholieke theologie plaats. Deze werd
georganiseerd door prof. dr. P.B.A. Smit en gegeven door leden van het College van
Docenten. Aan de summer school werd deelgenomen door 15 personen uit binnen- en
buitenland.
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8. Onderzoek
Voor wetenschappelijke publicaties zie het jaarverslag per persoon.
Werkgezelschap
In het verslagjaar werd het wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek
Seminarie gecontinueerd onder leiding van de bijzonder hoogleraar, prof. dr. P.B.A. Smit.
Aan het werkgezelschap nemen docenten en onderzoekers van binnen en buiten het OudKatholiek 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:
- Dr. Mattijs Ploeger, Oud-katholieke benadering van de sacramentstheologie (17 maart 2014)
- Dr. Remco Robinson, "Een kerk met klanten?" (28 oktober 2014)
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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
mw. A. Paasen
dr. M. Ploeger
prof. dr. P.B.A. Smit (voorzitter)
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 verscheen het 51e deel van de reeks: Adrie Paasen en Peter-Ben Smit (red.),
Over katholiciteit als netwerk, de noodzaak van religie en de waarden van het koningschap.
Quasimodolezingen 2011-2013

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
mgr. dr. D.J. Schoon
prof. dr. P.B.A. Smit
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
Publicaties
a. wetenschappelijk
Jan Hallebeek, Cumplimiento forzoso de las obligaciones de hacer. Dos ejemplos de la
tradición romanística, in: Glossae: European Journal of Legal History 10 (2013), 216225.
http://www.glossae.eu/wp-content/uploads/2013/12/Hallebeek-homenaje-PerezMartin-PUB.pdf
Jan Hallebeek, De iustum pretium–leer en het evenredigheidsbeginsel, in: L. van den
Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai & J.J. Valk (red.), Historische wortels van het recht,
Nijmegen 2014, 3-11.
Jan Hallebeek, Buitencontractuele aansprakelijkheid aan de vooravond van de moderne
samenleving, in: B. Debaenst & B. Delbecke (red.), Vangnet of springplank? Het
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving, Brugge 2014,
15-25.
Jan Hallebeek, Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw? Het proces tegen Johan
Wachtelaer (1583-1652), Trajecta, Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden
23 (2014), 123-144.
Jan Hallebeek & Maurice van Stiphout, 11 De verhouding tussen canoniek recht en
wereldlijk recht in Europees perspectief: een historische verkenning, in: L.C. van
Drimmelen & T.J. van der Ploeg (red.), Geloofsgemeenschappen en recht, Utrecht 2014,
197-218.
b. redacties wetenschappelijk
Jan Hallebeek, Martin Schermaier, Roberto Fiori, Ernest Metzger en Jean–Pierre Coriat
(red.), Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks, Göttingen
2014, 856 pp.
c. vakpublicaties
Jan Hallebeek, Lijf ende goedt. De juridische bescherming van de menselijke persoon
en diens vermogen. Een schets van de westerse rechtsgeschiedenis, Amsterdam 2014,
XX + 592 pp.
Jan Hallebeek, Madrigal, Alonso (oder Alfonso) Fernández de, in: Lexikon zur
Geschichte von Magie und Hexenverfolgung
http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/personen/art/Tostado_el/ht
ml/artikel/10038/ca/f6a3e3e6e798f757a0fb236079ca4b15/
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Jan Hallebeek, [recensie van:] W. Decock, Theologians and contract law. The moral
transformation of the ius commune (ca. 1500-1650), Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis
81 (2013), 660-662.
Jan Hallebeek, [recensie van:] A. Iglesia Ferreirós, Liber Usaticorum Barchinone Vol.
I, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 81 (2013), 665.
Jan Hallebeek, Praefatio, in: Jan Hallebeek e.a. (red.), Inter cives necnon peregrinos.
Essays in honour of Boudewijn Sirks, Göttingen 2014, 13-17.
Jan Hallebeek, [recensie van:] M. Ascheri, The laws of late medieval Italy (1000-1500),
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 82 (2014), 182-183.
Jan Hallebeek, Een nieuw compendium van het canoniek recht, Nederlands Tijdschrift
Kerk & Recht 8 (2014), 64-69.
http://www.ntkr.nl/bestanden/NTKR%208%20(2014)/NTKR%20(2014)64-69.pdf
Jan Hallebeek, [recensie van:] J. Gordley, The jurists. A critical history, Tijdschrift voor
rechtsgeschiedenis 82 (2014), 332-333.
Gegeven colleges (met aantallen studenten)
Januari 2014: ‘Canoniek recht in ecclesiologische context’ (11 studenten)
Juli 2014: college voor Summer course oud-katholieke theologie
November/december 2014: Lectuurcollege (9 studenten)
Promotiebegeleiding
a. begeleiding van promotieonderzoek als promotor
- C.J. de Bruijn (VUA), Liability of the vendor for latent defects in early-modern legal
doctrine
- D.O. van Meeren (Saarbrücken) - Oorsprong en bronnen van het oud-katholieke
kerkelijke recht in het katholieke bisdom van de oud-katholieken in Duitsland (18701874); Johann Friedrich von Schulte
- F. Helminski (Paoli, Pennsylvania) - Roman, Civil, Canon, and Ecclesiastical Law in
American Jurisprudence
Scriptiebegeleiding
- drie BA-scripties (VU)
Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
- 21 mei: deelname aan Symposium ‘Rechtszekerheid’, VU Amsterdam
- augustus (gehele maand): werkverblijf aan het Max Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte te Frankfurt am Main
- 16-20 september: 68ème Société Internationale “Fernand De Visscher” pour l'Histoire
des Droits de l'Antiquité te Napels
- 21 september International workshop “Challenging Catholicism. 125 Years Union of
Utrecht of Old Catholic Churches”. Utrecht.
- Congres onderzoeksschool Ius Commune, Edinburgh 27 en 28 november 2014
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Voordrachten, gastcolleges en cursussen
- Rechtvaardiging van verlies van recht door verjaring. Overwegingen uit de
vroegmoderne scholastiek (Symposium ‘Rechtszekerheid’, VU Amsterdam, 21 mei
2014)
- Bono publico usucapio introducta est (Gai. D. 41.3.1). The justification of extinctive
prescription in early modern scholasticism (Congres SIHDA, Napels 19 september
2014)
- How a Dutch pope shaped the debate on extinctive prescription (Congres
onderzoeksschool Ius Commune, Edinburgh 27 november 2014)
Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerk
- lid van de jury voor de Pascal- en Rinkelprijs
- lid van het wetenschappelijk werkgezelschap Oud-Katholiek Seminarie
- lid van de Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung
- 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 Oud-Katholieke Kerk
- vertegenwoordiger (primus) van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in het
Interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO)
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerk
- hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
- voorzitter opleidingscommissie rechtsgeleerdheid VUA (tot medio 2014)
- honoursdecaan rechtsgeleerdheid VUA
- raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
- bestuurslid van het Centrum voor Religie en Recht te Amsterdam (tot medio 2014)
- lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Religie en Recht te Amsterdam
(vanaf medio 2014)
- bestuurslid van het Stevin-Centre for the History of Sciences and Humanities
- lid van het curatorium van de leerstoel “oude katholieke kerkstructuren” aan de
Universiteit Utrecht
- lid van het curatorium van de leerstoel “geschiedenis van het volkenrecht” aan de Vrije
Universiteit
- vice-president van de European Society for Comparative Legal History (tot medio
2014)
- 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 de Ecclesiastical Law Society
- organist van de R.K. Rafael-kerk te Utrecht
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Dr. K. Ouwens
Dr. Ouwens was gedurende het grootste gedeelte van het verslagjaar met ziekteverlof. Hij
werkte wel mee aan de volgende colleges:
 3.1 Ecclesiologie en fundamentele liturgiek, door dr. K. Ouwens en mgr. dr. J.A.O.L.
Vercammen
 3.2 Geschiedenis van de oud-katholieke theologie, sacramentenleer en spiritualiteit, door
dr. K. Ouwens en dr. M. Ploeger
Dr. M. Ploeger
1. Publicaties
a. wetenschappelijk
 Mattijs Ploeger, ‘Kirchlichkeit, Gebundenheit und Freiheit der Liturgie in
altkatholischer Sicht’, in: Luca Baschera, Angela Berlis, Ralph Kunz (Hg.),
Gemeinsames Gebet. Form und Wirkung des Gottesdienstes, Zürich (TVZ) 2014, 209229
d. populair
 Directorium 2015. Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie en de
getijden op alle dagen van het kerkelijk jaar 2014-2015, gepubliceerd op okkn.nl
 Mattijs Ploeger, ‘De zeventiende kribbepreek. Uitleg dogmatiek in twaalf minuten’,
in: De Oud-Katholiek. Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, nr.
2881 (december 2014), 17-19
2. Gegeven colleges
 Deel van college 3.2 “Geschiedenis van de oud-katholieke theologie, sacramentenleer
en spiritualiteit” (sacramentstheologie)
 College 3.3 “Oud-katholieke theologische vraagstukken en genderstudies”
 College 2.4 “Systematiek en geschiedenis van de liturgie” (liturgiegeschiedenis)
 Deel van college 1.1 “Oud-katholicisme en hedendaagse cultuur” (prolegomena oudkatholieke theologie)
 Summer School: Systematic Theology Seminar (14 juli)
3. Scriptiebegeleiding
 Louis Runhaar, “Kerk en eucharistie als lichaam van de verrezen Christus. Een
waardering van Robert Jensons sacramentele ecclesiologie” (examen 30 september)
5. Bezoeken aan binnen- en buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
 Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismus-Forschung, Bonn, 28-29 maart
 Theologisch adviseur bij de buitengewone zitting van de Internationale Oud-Katholieke
Bisschoppenconferentie, Utrecht, 14-17 september (presentatie van twee papers en
eerste concept slotverklaring)
 Begeleider van de internationale oecumenische genodigden bij het Internationaal OudKatholiekencongres, Utrecht, 18-20 september
 Leiding van de voorbereiding van het internationaal oecumenisch symposium tijdens
het Internationaal Oud-Katholiekencongres, Utrecht, 20 september
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6. Voordrachten, gastcolleges en cursussen
 Lezing “De vierende kerk” in de serie “Het wonder van de oud-katholieke kerk”, oudkatholieke parochie Dordrecht, 6 februari
 Lezing “Inzegening van relaties van personen van hetzelfde geslacht, sacramentaliteit
en de vraag naar een positiebepaling door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland” voor
de studiedag voor oud-katholieke pastoors, Amersfoort, 27 maart
 Voorzitter van de Quasimodolezing door de Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I,
Utrecht, 24 april
 Lezing over Maria in de oud-katholieke kerk te Enkhuizen, 11 mei
 Lezing “The Churches of the Union of Utrecht in an Ecumenical Context” voor het
internationaal oecumenisch symposium tijdens het Internationaal OudKatholiekencongres, Utrecht, 20 september
 Inleiding in de theologie van Rowan Williams voor de oecumenische leeskring van de
Remonstrantse Gemeente te Rotterdam, 30 september
 Lezing “Dankbaar denken: ‘geloofsleer’ als kritische levenshouding. Theologie als bron
van spiritualiteit en sociale kritiek” in de serie “Geloof als inspiratie. Perspectieven op
geloven met hoofd, hart en handen in de Oud-Katholieke Kerk”, Haarlem 3 november
en Utrecht 6 november
 Herhaling van de lezing “The Churches of the Union of Utrecht in an Ecumenical
Context” voor de “Conference of Secretaries of Christian World Communions”,
Amersfoort, 4 november
7. Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
 Pastoor van de kathedrale en parochiekerk van St. Anna en Maria te Haarlem (tot 1
november) (0,5 fte)
 Assisterend pastor van de parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee (vanaf 1
november) (0,2 fte)
 Rector van het Oud-Katholiek Seminarie (0,3 fte)
 Docent systematische theologie en sacramentenleer aan het Oud-Katholiek Seminarie
(0,2 fte)
 Waarnemend docent liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie (vanaf 1 nov.) (0,3 fte)
 Voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie
 Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Geloof en Kerkorde
 Namens de geestelijkheid lid van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland
 Lid van de Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe van het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel en de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie
 Lid van het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie
 Lid van de redactie van de Publicatiereeks van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie
 Lid van de jury voor de wetenschappelijke prijzen (Pascal- en Rinkelprijs)
 Lid van de redactie van de Internationale Kirchliche Zeitschrift
 Lid van het bestuur van de Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen ‘Rens’ en
‘Seminarie’
8. Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken
 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
 Gastvoorganger en pastorale waarneming in Anglican Church Haarlem
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Dr. R. Robinson
2.

Gegeven colleges



3.

5.1 Terugkom momenten stage
1.4 Praktische Theologie in Oud-Katholieke Context

Scriptiebegeleiding
Marieke J. Ridder, Delen in vertrouwen? Vertrouwelijkheid, mededeelzaam zijn,
geheimhouding en het breken van geheimhouding in kerkelijk pastoraat en geestelijke
verzorging, verdedigd op 7 april 2014
 Frank Duivenvoorde, Kunnen wij een lerende gemeente zijn? “Appreciative Inquiry”
toegepast in de Oud-Katholieke parochie van Culemborg, verdedigd op 28 oktober
2014


5.

Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen


Gastdocentschap (Bishop Ramento Professional Chair) aan het Aglipay Central
Theological, Urdaneta City Seminary, 13 juli-4 augustus

6.
Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband met het aan het Seminarie
gedoceerde vak of de Oud-Katholieke Kerken)
a.
in wetenschappelijk-academische context:
Vier colleges over:
-Een hermeneutisch of narratief paradigma in praktische theologie
-Kerk als lerende organisatie
-Pastorale counseling
-Conflicthantering
b.
voor vaktheologen
c.
populair
7.

Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken






Docent Praktische Theologie aan de Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke
Kerk van Nederland, Universiteit Utrecht
Secretaris van het College van docenten van de Kerkelijke Opleiding van de OudKatholieke Kerk van Nederland, Universiteit Utrecht
Rector van de Oud-Katholieke Statie Zeeland
Havenpastor van The Mission to Seafarers, Vlissingen
Lid van de Bisschoppelijke Commissie Geloof en Kerkorde

8.
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken, voorzover in relatie
met het aan het Seminarie gedoceerde vak



Docent Empirische Theologie aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies aan
de Radboud Universiteit Nijmegen
Onderzoeker Faculteit voor Theologie en Religiestudies, Radboud Universiteit
Nijmegen
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9.

Supervisor bij de opleiding Social Work, Hogeschool Zeeland
Overige opmerkingen



Als docent Praktische Theologie organiseer en begeleid ik de stages van studenten.
Daarnaast voer ik de studiebegeleiding van studenten in het algemeen uit.

Mgr. dr. D.J. Schoon
1.

Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de OudKatholieke Kerken)

a.
Wetenschappelijk
Dick Schoon, L’Unigenitus en Hollande: le clergé épiscopal entre obéissance et
indépendance. In: Olivier Andurand et Sylvio Hermann De Franceschi (eds.), 8
septembre 1713: le choc de l’Unigenitus. Actes du colloque international organisé par
La Société des Amis de Port-Royal avec le soutien du Centre d’Histoire Sociale et
Culturelle de l’Occident (CHISCO) de l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense.
Versailles, lycée Jules Ferry, 2-4 octobre 2013. Chroniques de Port-Royal 64 (2014), 6780.
Dick Schoon, Globalisering in de 19de eeuw. De oud-katholieke Unie van Utrecht in
vergelijking met andere internationale kerkverbanden. In: Tijdschrift voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis 17 nr. 2 (2014), 59-66.
Dick Schoon, Geloof dat recht doet aan God en mens. Johannes van Neercassel (1626-1686)
en de doorwerking van zijn spiritualiteit in de oud-katholieke traditie. In: Trajecta.
Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 23 (12014), 145-168.
Dick Schoon, Van de Wallen naar het Duivelseiland. De oud-katholieke treden naar buiten.
In: Amstelodamum 101-4 (2014), 165-175.
Dick Schoon, Vervulling van de wet. Bij Exodus 22, 20-26 en Matteüs 5, 33-48. In: De Eerste
Dag 37 nr. 1 (2014), 59-60.
Dick Schoon, Isaak én Ismael. Bij Genesis 21, 1-21. In: De Eerste Dag 37 nr. 4 (2014), 60-61.
d.
Populair
Dick Schoon en Joris Vercammen, Vredevorst. Gedachten en gebeden bij Advent en Kerst.
Amersfoort 2014, 48 p.
Dick Schoon, Waarom kantelden de bisschoppen van 1889? In: Ons Contact 66-2 (2014), 1621.
Dick Schoon, Op audiëntie bij de paus. Persoonlijke indrukken van een collega-bisschop. In:
De Oud-Katholiek 130 nr. 2881 (2014), 12-13.
Dick Schoon, Kerstmis in Bethlehem. Gesprek met Jan Franke, journalist in Jerusalem. In: De
Oud-Katholiek 130 nr. 2881 (2014), 8-9.
5.
Bezoeken aan binnen- en buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
Over nationale grenzen heen. Naar aanleiding van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht.
Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Utrecht
15 maart 2014.
Symposium ‘Bouwen (aan) wie je bent’, ter gelegenheid van 100 jaar oud-katholiek
kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat te Amsterdam. Amsterdam 17 mei 2014.
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6.
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
Globalisering in de 19de eeuw. De oud-katholieke Unie van Utrecht in vergelijking met andere
onternationale kerkverbanden. Lezing voor de Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis, 15 maart 2014, Utrecht.
Van de Wallen naar het Duivelseiland. De oud-katholieke treden naar buiten. Lezing op het
symposium ‘Bouwen (aan) wie je bent’, t.g.v. 100 jaar oud-katholiek kerkgebouw aan
de Ruysdaelstraat te Amsterdam, Amsterdam 17 mei 2014.
The Union of Utrecht among the world christian communions: a comparative perspective.
Presentation at the symposium ‘Challenging Catholicism. 125 Years Union of Utrecht of
Old Catholic Churches: contexts and challenges’, Utrecht 21 september 2014.
c.
populair
De Conferentie van Europese Kerken. Geschiedenis, ontwikkeling en huidige opgave.
Presentatie op de bijeenkomst van oecumenische werkers en belangstellenden,
Amersfoort 26 mei 2014.
An Old Catholic lieu de mémoire: the French House. Lecture for the commemoration of the
125th anniversary of the Bishops’ Declaration, Utrecht 18 september 2014.
Die Arbeit der Dialogkommission der Altkatholischen Kirche der Mariaviten in Polen und der
Altkatholischen Kirchen der Utrechter Union. Vorlesung für die Geistlichenkonferenz
der Mariavitenkirche, Warschau 12 november 2014.
7.
Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
Bisschop van Haarlem
Pastoor van Amsterdam
Voorzitter Collegiaal Bestuur
Toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie
8.
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken, voorzover in
relatie met het aan het Seminarie gedoceerde vak
lid van de Nederlandse Maatschappij van Letterkunde
lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
lid van de Société des Amis de Port-Royal

Prof. dr. P.B.A. Smit
1.

Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de OudKatholieke Kerken)
a.

Wetenschappelijk

‘Synoptic, Redactional, Stylistic, and Narratological Observations on the Retelling of Mark
7:30 in Matthew 15:28,’ Hervormde Teologiese Studies/Theological Studies 70
(2014).
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‘Paul, Plutarch and the Practice of Self-Praise,’ New Testament Studies (2014), 341-359.
‘Reaching for the Tree of Life. The Role of Eating, Drinking, Fasting, and Symbolic
Foodstuffs in 4 Ezra,’ Journal for the Study of Judaism 45 (2014), 366-387.
‘Diversiteit in het onderwijs van het Nieuwe Testament: over het nut van biografische,
levensbeschouwelijke en culturele diversiteit,’ Nederlands Theologisch Tijdschrift 68
(2014), 277-296.
‘St. Thecla: Remembering Paul and Being Remembered Through Paul,’ Vigiliae Christianae
68 (2014), 551-563 [unauthorized print in: Ceļš 63 (2013), 171-182].
‘Imagining a Pilgrimage of Justice and Peace: The Philippine Independent – Old Catholic –
Episcopal – Church of Sweden Consultation on Catholicity and Globalization,’
Ecumenical Review 66 (2014), 214-225.
‘Recht doen aan jezelf en de ander: Aartsbisschop Andreas Rinkel en oecumenische
theologische vernieuwing binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland,’ Trajecta
23 (2014), 201-218.
‘A Dialogue of Paradoxes: Orthodox – Old Catholic Dialogue,’ in: Katya Tolstaya (ed.),
Orthodox Paradoxes. Heterogeneities and Complexities in Contemporary Russian
Orthodoxy (Leiden: Brill, 2014), 356-367.
b.

Redacties wetenschappelijk

Red. Traditie als inspiratie special issue of Trajecta dedicated to the history of Old
Catholicism in the Netherlands (forthcoming, 2014).
Red. met Ovidiu Creanga, Foregrounding Biblical Masculinities (Sheffield Phoenix Press,
2014).
Red. met Anna Voolstra, Kerkbouw en religieuze identiteit. Vier voordrachten naar
aanleiding van het eeuwfeest van de oud-katholieke Petrus-en-Pauluskerk
(themanummer van het maandblad Amstelodamum).
Red. with Adrie Paasen, Over katholiciteit als netwerk, de noodzaak van religie en de
waarden van het koningschap. Quasimodolezingen 2011-2013 Publicatieserie St.
Oud-Katholiek Seminarie 51 (Amersfoort/Sliedrecht: Oud-Katholiek
Boekhuis/Merweboek, 2014).
c.

Vakpublicaties

‘Van verdeeldheid naar volheid? Canon en kerkelijke eenheid heroverwogen,’ Perspectief.
(2014), 10-18.
‘Old Catholicism: What’s in a Name?”, Mar Thoma Seminary Journal for Theology 3:1
(2014), 19-37.
‘De dynamische receptie van het Concilie van Trente binnen de Kerk van Utrecht,’
Perspectief 24 (2014), 10-24.
Exegetische notities in: Handreiking voor zon- en feestdagen (Abdij van Berne/Berneboek):
Doop van de Heer (12 januari 2014; 139-140); 7de zondag door het jaar (23 februari 2014,
217-219); Palm- of Passiezondag (13 april 2014, 321-323), Tweede Pinksterdag (9
juni 2014, 549-550), 21ste zondag door het jaar (24 augustus 2014, 711-712), 27ste
zondag door het jaar (5 oktober 2014, 785-787);
In: De eerste dag (Boekencentrum):
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26 januari 2014 (37:1), 47-48; 22 juni 2014 (37:3), 42-43; 24 december 2014 (38:1), 18-19
In Tijdschrift voor verkondiging:
‘Maria Tenhemelopneming,’ Tijdschrift voor verkondiging 86 (2014), 217-219.
d.

Populair

‘The Philippine Independent Church,’ in: World Book Encyclopedia,
www.worldbookonline.com (2014)
e.

Recensies, boekbesprekingen

Archibald van Wieringen/Herwi Rikhof, De Zeven Sacramenten. Een bijbeltheologische en
systematisch-theologische studie (Bergambacht: 2VM, 2013), Kerk en Theologie 65 (2014),
198.
Daniel Graf, Unterwegs zu einer biblischen Theologie. Perspektiven der Konzeption von Peter
Stuhlmacher (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011), Theologische Zeitschrift 70
(2014), 86-87.
Alissa Jones Nelson, Power and Responsibility in Biblical Interpretation: Reading the Book
of Job with Edward Said (Sheffield: Equinox , 2012), Review of Biblical Literature (2014),
http://www.bookreviews.org/pdf/9021_9949.pdf
Bruce Chilton/Anthony Le Donne/Jacob Neusner (ed.), Soundings in the Religion of Jesus:
Perspectives and Methods in Jewish and Christian Scholarship (Minneapolis: Fortress, 2012),
Review of Biblical Literature (2014), http://www.bookreviews.org/pdf/8556_9394.pdf
2.

Gegeven colleges

Lectuurcollege in het kader van de inleiding in de oud-katholieke theologie
Bijbelse theologie (tutoriaal)
3.

Scriptiebegeleiding

Begeleiding onderzoeksstage Elke Hauser, BA, rond de prentencollectie van de vereniging
Cor unum et anima una in het Catharijneconvent (i.s.m. drs. Richard de Beer).

4.

Promotiebegeleiding

Wietse van der Velde, MA, De oud-bisschoppelijke cleresie in de 18de eeuw.
Pieter Roth, MA, Parochiebibliotheken van de oud-bisschoppelijke cleresie in Zuid-Holland
(co-promotor)
Drs. Ari Troost, Text, Author, Reader, and Gender in New Testament Exegesis
Jan-Willem van Estrik, MA, The Letter to Titus and Early Christian Kybernesis
Christian Holmgaard, MA, New Creation in the Gospel according to Matthew
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Mike Pears, MA, Ethnotopography and Church Planting (VU, co-promotor)
Gerda van Deelen, MA, De hermeneutiek van Willem Barnard (VU, co-promotor)
Dean Furlong, The Identification of John the Evangelist in the Early Church
Rinie van Renen, The Value of the Dicta Probantia Method (VU, co-promotor)
Lid van leescommissies en participatie in verdediging:
Alexi Somov, Representations of the Afterlife in Luke-Acts (VU University, 2013 –
verdediging: 14 januari 2014)
J. Stegeman, Decolonizing Jeremiah (VU University, alleen verdediging op 14 January 2014).
Sam Seuck Bang, Eschatological Meaning of Jesus’ Resurrection as a Historical Event: A
Comparison of the Views of Wofhart Pannenberg and N.T. Wright [17 juni 2014]
Klaus Heinrich Neuhoff, Gott alles in allem” (1Kor 15,28): Theosis, Anakephalaiosis und
Apokatastasis nach Maximos dem Bekenner in ihrer Bedeutung für die Kosmische
Christologie [Verdediging: 23 juni 2014]
5. Bezoeken aan binnen- en buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
Organisatie en presentative van het symposium “Bouwen aan wie je bent” ter gelegenheid van
het eeuwfeest van het oud-katholieke kerkgebouw in Amsterdam (17 mei 2014).
NOSTER themabijeenkomst, ‘Private Parts and Public Debate: Circumcision as a Contested
Practice’ (Utrecht, 10 april 2014), organisatie en lezing over besnijdenis en “ritual
failure” bij Paulus.
“Canonical and Ecumenical Hermeneutics: Towards an Intercultural Approach” en “Paul,
Circumcision and Ritual Failure” (SBL/EABS International Meeting, Wenen, juli
2014; als ook organisatie van een sessie van deze conferentie over besnijdenis),
“The Rise and Fall of the Passivum Divinum” (SNTS Annual Meeting, Szeged [Hongarije],
augustus 2014),
“The Nature of the Biblical Canon and the Catholicity of the Church” and participation in a
confessional panel (Societas Oecumenica, Budapest, augustus 2014),
“Ignatius as Leader and Mystagogue” (Triannual Conference of the Centre for Patristic
Research, Utrecht, augustus 2014).

6.

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

in wetenschappelijk-academische context
voor vaktheologen
populair
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Openingscollege “Traditie als missie” t.g.v. de opening van het academisch jaar van het OudKatholiek Seminarie, 27 september, St. Joriskerk Amersfoort.
6. Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
Assisterend pastor in de parochie Amsterdam
Lid kerkbestuur en medevoorganger van de Filipino Parish in the Netherlands (Amsterdam)
Lid bisschoppelijke commissie voor Geloof en Kerkorde
Lid bisschoppelijke commissie St. Paulus (missie en diaconaat buitenland)
Lid (reserve) van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (geestelijkheid)
Voorzitter redactie Publicatieserie Oud-Katholiek Seminarie
Voorzitter van de jury voor de Pascal- en Rinkelprijzen
Lid vereniging Cor unum et anima una
Lid redactie Internationale Kirchliche Zeitschrift
Lid Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung en contactpersoon voor Nederland
Lid voorbereidingsgroep Quasimodo-lezingen
Lid voorbereidingsgroep Denken in de Driehoek
Coördinator Theologenlezingen (vanuit het OKS)
Coördinator Summer School in Old Catholic Theology
Coördinator Ramento wisselleeropdracht in de Iglesia Filipina Independiente
Lid voor de commissie voor dialoog met de Mar Thoma Syrian Church (incl. gastcolleges in
het Mar Thoma Theological Seminary, Kottayam, februari 2014).
Coördinatie wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek Seminarie.
Ad hoc medewerking en adviseurschap rond vergaderingen van de Internationale
Bisschoppenconferentie, het Oud-Katholiekencongres, het bezoek van de oecumenisch
patriarch, etc.
7. Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken, voorzover in relatie
met het aan het Seminarie gedoceerde vak
Lidmaatschap in verschillende bijbelwetenschappelijke organisaties (EABS, SBL, Conventus
Novi Testamenti Studiorum), met name de Societas Novi Testamenti Studiorum
Society for Catholic Theology/Thijmgenootschap
Societas Oecumenica
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Lid redactie Perspectief (uitgave Katholieke Vereniging voor Oecumene)

9.

Overige opmerkingen of aandachtspunten die in het verslag (algemeen deel) vermeld
moeten worden.

Verleende subsidies:
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2014 International Short Visit Grant with dr. Soham Al-Suadi (University of Bern), Swiss
National Foundation.
2014 Breeding grant (Utrecht University) for the project “Blue prints of hope” (EUR
15’000)
2014 NWO (National Research Council of the Netherlands) AlfaMeerwaarde grant for
research into the interrelationship between Christian religious meals and social cohesion (with
dr. Maarten Wisse, VU University Amsterdam, and dr. Remco Robinson, RU Nijmegen; EUR
18’000).
Aandacht in verschillende media:
“Een zondvloed aan Godshuizen,” Het Parool 13 May 2014 [on the symposium “bouwen aan
wie je bent”, 17 May 2014 - http://www.okkn.nl/fman/7866.pdf]
With Karin Neutel and Ruard Ganzevoort, “Jongensbesnijdenis? Daar weten we te weinig
van,” Trouw 13 March 2014.
(http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3612807/2014/03/14/Jongensbe
snijdenis-Daar-weten-we-te-weinig-van.dhtml)
Featured in: Mark Collison, “Anglican Theology is Part of Our Ministry too!” (Autumn 2014,
http://europe.anglican.org/downloads/TEA%20Autumn%202012/TEA%2063%20autumn%2
02014.pdf)
Research on leadership featured in: Jack Barentsen, “Dominee van de Toekomst,” Nederlands
Dagblad 23 augustus 2014. (https://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/23/dominee-van-detoekomst)
Can. drs. W.B. van der Velde
Geen opgave ontvangen.
Mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen
1.

Publicaties

c.

Vakpublicaties

Gods economie van het delen. Over nieuwe monastieke gemeenschappen in de context van
stad en oecumene. Gepubiceerd in: Betekenis van communautair leven voor kerk en
wereld. Jubileumbundel 50 jaar Spe Gaudentes.
2.

Gegeven colleges

College 1.5 “Inleiding in de OK theologie”: de eucharistische theologie van Nicolas
Affanasiev (voorjaar)
Deel van college 1.1 “Oud-katholicisme en moderne cultuur” (najaar)
In het kader van de Summerschool: “The old-catholic ecclesiology in ecumenical perspective”
6.

Voordrachten

Voor vaktheologen:
Binnenland:
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• Den Bosch, 9 april, voor de Vereniging van RK priesters:
“Veiligheid eerst. De grenzen zijn gesloten. Ook God heeft pech. Over geloven in God in een
seculiere cultuur.”
• Utrecht, 21 mei, OK Emereriti:
“De boodschap van Busan. De tiende assemblee van de Wereldraad.”
• Utrecht, September 20, meeting with the ecumenical representatives Old-Catholic
Congress:
“Reflecting on the mission of the Union of Utrecht”
Buitenland:
• Rome, Centrum Pro Unione, 28 oktober
“A Challinging Relationship. The International Roman-Catholic- Old-Catholic Dialogue’s
Contribution to Ecumenism.”
• Brussels, CEC, 4 December
“Churches at the Crossraods. Christian faith in Europe.”
Populair:
Binnenland
• Maastricht, Raad van kerken, 22 januari:
“De boodschap van Busan: God van leven, leid ons naar recht en vrede!”
• Bergeyck, Gemeenschap van de Hooge Berckt, 11 januari:
“Geloven in de kerk?”
• Utrecht, Klokkenluidersgilde, 11 november:
“Van Schutspatronen en Heiligheid.”
• Amsterdam, Gemeenschap Spe Gaudentes, 31 oktober:
“Gods economie van het delen. Over nieuwe monastieke gemeenschappen in de context van
stad en oecumene.”
• Oosterhout, Retraite Pax Christi, 28-31 augustus:
« Een spiritualiteit van ontwapening.””
• Rotterdam, Parochie van HH Petrus en Paulus, 28 juni:
“Kerk als open plek in de samenleving.”
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