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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
• can. L.J. Wijker
• dr. M. Ploeger (rector, docentenvertegenwoordiger)
• J.P. Schoon, MBA (penningmeester)
• mw. B.R.M. de Jong (secretaris)
• Mw. S. van der Helm (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 vergaderde op 20 april te Leiden, – samen met de
Commissie van Toezicht en het College van Docenten – 15 oktober te Utrecht (Seminariedag) en
op 29 november te Leiden.
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2. 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.

3. 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:
• mgr. dr. D.J. Schoon (bisschop van Haarlem)
• mw. M.L. Nijman-Smits, lid van het Collegiaal Bestuur
• mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen (aartsbisschop van Utrecht)

4. 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:
• mr. A.Snijders, kerkelijk recht (0,1 fte)
• dr. M. Ploeger, rector (0,3 fte), systematische theologie (0,2 fte), liturgiek (0,3 fte) (tot 15
oktober waarnemend docent, daarna gewoon docent)
• 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)
• dr. K. Ouwens, liturgiek (0.3 fte), per 15 oktober met emeritaat
Het College van Docenten vergaderde op 6 januari, 24 februari, 21 april, 2 juni, 15 september, 13
oktober. De halfjaarlijkse vergaderingen van bisschoppen en docenten vonden plaats op 15 april
en 26 november.

Toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker
•
•

Prof.mr. J. Hallebeek
Mgr. dr. D.J. Schoon

Emeriti
• can. prof. dr. M.F.G. Parmentier
• prof. dr. J. Visser
• dr. K. Ouwens

5. 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.

6. 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.
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Tijdens het verslagjaar waren in totaal 12 personen ingeschreven als student en 1 persoon als
toehoorder. Van hen beëindigden 1 persoon de studie door het afleggen van het Groot Kerkelijk
Examen: drs. Ward Cortvriendt (22 november).
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’ is in 2016 niet
bijeengekomen.
De volgende alumni ontvingen in het verslagjaar een wijding: Age Kramer (priesterwijding 30
januari), Jutta Eilander-van Maaren (diakenwijding 6 maart), Leonie van Straaten (diakenwijding 3
april) en Helen Gaasbeek (priesterwijding 21 mei).

7. Beleid
Tijdens het verslagjaar stonden beleidsmatig de volgende zaken centraal:
• de samenwerking met de Tilburg School for Catholic Theology (TST) is volledig met de start
van Anne Miedema aan zijn Master-traject.
• De zoektocht naar een onderzoeker voor een OIO-project op het gebied van de
kerkgeschiedenis is voorlopig gestaakt. Met de expertise van Mgr.dr. D.J. Schoon is de
deskundigheid op kerkhistorisch gebied voorlopig voldoende gewaarborgd. De hoop is dat een
goede kandidaat zich in de toekomst zal aandienen.

8. Onderwijs
In het verslagjaar werden de volgende colleges gegeven:
Periode 3 van het academisch jaar 2015-2016
1.5 Lectuurcollege inleiding OK theologie (Bijbelse Theologie), door prof.dr. P.-B. Smit
2.2 Geschiedenis van de OKKN en van het oud-katholicisme, door drs. W.B. van der Velde
3.2 Geschiedenis van de OK theologie, sacramentenleer en spiritualiteit, door dr. M. Ploeger
Periode 4 van het academisch jaar 2015-2016
1.5 Lectuurcollege inleiding OK theologie (ecclesiologie) door mgr.dr. J.A.O.L. Vercammen
3.3 OK theologische vraagstukken en zenderstudies, door dr. M. Ploeger
5.1 Terugkom- momenten i.v.m. stage, door dr. R. Robinson
Periode 1 van het academisch jaar 2016-2017
2.4 Systematiek en geschiedenis van de liturgie, door dr. M. Ploeger
1.4 Praktische theologie in oud-katholieke context, door dr. R. Robinson
1.5 Inleiding OK theologie (lectuurcollege), door drs. W.B. van der Velde

Periode 2 van het academisch jaar 2016-2017
6. Bijbelse theologie, door prof.dr. P.-B. Smit
1.1 Oud-katholicisme en hedendaagse cultuur, door dr. M. Ploeger, Mgr.dr. J.A.O.L. Vercammen
en drs. W.B. van der Velde
1.5 Inleiding OK theologie (lectuurcollege), door mr. A. Snijders
Summer school
Van 3 t/m 8 juli vond, binnen het format van de summer schools van de Universiteit Utrecht, een
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 12 personen uit verschillende Europese landen, Rusland, Japan, Sri Lanka en
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de VS.

9. 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 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:
• Genji Yasuhira, MA "Confessional Coexistence and Financial Problems of the City. From the
Viewpoint of the Catholic Community in 17th Century Utrecht." Yasuhira is gastonderzoeker aan
de Universiteit Utrecht en promovendus aan Kyoto University. (18 januari 2016) - Zie ook: https://
kyoto-u.academia.edu/GenjiYasuhira
• Dr. Dick Schoon, "Petrus Codde's verhoor in Rome aan de hand van de dagboeken van pastoor
Jacob Krijs." Dr. Schoon is toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie (2 mei
2016). Zie ook: http://bvh.okkn.nl/ en de tekst http://bvh.okkn.nl/fman/11.pdf
• Marco Derks, MPhil, 'Embodiment and "Jansenist" Theology' (5 september 2016), Marco Derks
is als AIO verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zie: https://marcoderks.wordpress.com/
• Miriam Schneider, MA, 'Approaches to Interreligious Coexistence in Switzerland' (19 oktober
2016), Miriam Schneider is promovenda aan de Universiteit van Bazel.

10.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 2016 werden de volgende afleveringen van de reeks gepubliceerd:
nr. 55, J. Hallebeek, Modèle de tous les autres. De kerkvergadering van Handelingen 15 in de
traditie van het jansenisme en het oud-katholicisme.
nr. 56, P.-B. Smit, Vrienden in het bisschopsambt. De correspondentie tussen Andreas Rinkel en
Urs Küry (1955-1970).

11. 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.
De jury bestaat uit prof. dr. A.K.H. Berlis, prof. mr. J. Hallebeek, dr. M. Ploeger, mgr. dr. D.J.
Schoon, prof. dr. P.B.A. Smit (voorzitter), mr. R.L. van de Water en drs. R.P.J. van de Water RA.
Tijdens het verslagjaar werd er geen prijs toegekend.
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12. Symposium ‘Herbronning, 40 jaar bijzondere
leerstoel’
In 2016 is het 40 jaar geleden dat de eerste bijzondere hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek
Seminarie, dr. Jan Visser, zijn oratie uitsprak aan de Universiteit Utrecht. Met het symposium
“Herbronning” keek het seminarie terug op vier decennia vruchtbare theologiebeoefening en wierp
een blik in de toekomst. Alle vier leerstoelhouders, prof. Visser, prof. Jan Hallebeek, prof. Angela
Berlis en prof. Peter-Ben Smit spraken vanuit hun expertise. Experts van de Universiteit Utrecht en
zusterinstellingen reageerden op hen.

13. Jaarverslag per persoon
Prof. mr. J. Hallebeek
1. Publicaties
a. wetenschappelijk
Jan Hallebeek, “Modèle de tous les autres”; de kerkvergadering van Handelingen 15 in de
•
traditie van het jansenisme en oud-katholicisme [Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek
Seminarie, 55], Sliedrecht/Amersfoort 2016, 42 pp.
Jan Hallebeek, Los remedios de ‘amende honorable’ y ‘amende profitable’. ¡Seguramente
•
recibidos en nuestras costumbres!, ‒ ¿pero de dónde?, Glossae: European Journal of Legal
History 13 (2016), 329-341.
b. vakpublicaties
Jan Hallebeek, Lijf ende goedt. De juridische bescherming van de menselijke persoon en
•
diens vermogen. Een schets van de continentale rechtsgeschiedenis, tweede, geheel
herziene druk, Amsterdam 2016, XX + 464 pp.
Jan Hallebeek, [bespreking van:] G. Drossbach, Die collectio Cheltenhamensis, Tijdschrift voor
•
rechtsgeschiedenis 84 (2016), 343.

2. Promotiebegeleiding
a. begeleiding van lopend 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 oudkatholieke kerkelijke recht in het katholieke bisdom van de oud-katholieken in
Duitsland (1870-1874); Johann Friedrich von Schulte

b. overige
lid cum laude commissie proefschrift Javier Rodriguez Diez, “Potestas
•
alienandi; transfer of ownership by a non-owner from Roman law to the
DCFR”,
lid (voorzitter) leescommissie proefschrift Christiaan Ruppert, Eindelijk
•
´restitutie’. De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over joodse
oorlogstegoeden (1997-2000)

3. Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
7

•
•
•
•
•
•

IAAF, Bonn, 15/16 april
28-30 juni: congres van de European Society for comparative Legal History te Gdańsk/
Gdynia
augustus (gehele maand): werkverblijf aan het Max Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte te Frankfurt am Main
Congres “Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: historia, derecho comparado y
porpuesas de modernización”, Madrid 23 september 2016
Nederlands-Belgische Studiekring voor Rechtsgeschiedenis (Antwerpen, 14 oktober 2016)
studiedag “Herbronning; 40 jaar bijzondere leerstoel “Oude katholieke kerkstructuren” aan de
Universiteit Utrecht”, Utrecht 9 december 2016

4. Voordrachten, gastcolleges en cursussen
•

•
•

•

•

La formación de la idea de ‘enriquecimiento injustificado’ como concepto jurídico en la
Escuela de Salamanca, lezing op congres “Enriquecimiento injustificado en la encrucijada:
Historia, Derecho comparado y porpuesas de modernización”, Madrid 23 september 2016
Verontschuldigingen in het privaatrecht. Herleving van amende honorable?, lezing op de
Nederlands-Belgische Studiekring voor Rechtsgeschiedenis (Antwerpen, 14 oktober 2016)
Modèle de tous les autres. De kerkvergadering van Handelingen 15 in de traditie van het
jansenisme en oud-katholicisme, afscheidscollege als docent kerkelijk recht aan het OudKatholiek Seminarie (Utrecht, 15 oktober 2016)
L’appel comme d’abus dans l’œuvre de Zeger-Bernard Van Espen. Principes, contexte,
développements, lezing Journées d’études “L’appel comme d’abus: les acteurs” (Université
Paris 8, 2 december 2016, voorgelezen)
“Wat herbronning ons kan leren over de receptie van het Conciliarisme”, lezing op studiedag
“Herbronning; 40 jaar bijzondere leerstoel “Oude katholieke kerkstructuren” aan de
Universiteit Utrecht” (Utrecht 9 december 2016)

5. 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
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)

6. Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerk (selectie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
honoursdecaan rechtsgeleerdheid VUA
raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Religie en Recht te Amsterdam
bestuurslid van het Stevin-Centre for the History of Sciences and Humanities
lid van het curatorium van de leerstoel “oude katholieke kerkstructuren” aan de
UniversiteitUtrecht
lid van het curatorium van de leerstoel “geschiedenis van het volkenrecht” aan de Vrije
Universiteit Amsterdam
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 international advisory board van de European Society for Comparative Legal History
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•
•
•
•

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

Dr. M. Ploeger
1. Publicaties
a. wetenschappelijk
• Mattijs Ploeger, ‘Zwischen Notkirche und Ortskirche. Über die altkatholische Ekklesiologie
in der heutigen ökumenischen Situation’, Internationale Kirchliche Zeitschrift 106 (2016),
180-195
b. populair
• Mattijs Ploeger, ‘Van eucharistie naar diaconaat. Voorbij de eerste gedachten’, De OudKatholiek. Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, nr. 2891 (juli 2016), 6-7
• Mattijs Ploeger, ‘Van Christus worden’, in: [Geert van Dartel, Klaas van der Kamp, Leo
Koffeman, Gert Landman, Joris Vercammen (red.),] Beleving eucharistie en avondmaal
(Oecumenische bezinning 50), Amersfoort (Raad van Kerken in Nederland) 2016, 33
• Directorium 2017. Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen
en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar 2016-2017. Verwijzingen naar de
liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie en de getijden op alle dagen van
het jaar, gepubliceerd op okkn.nl

2. Scriptiebegeleiding
•
•

Ward Cortvriendt, “Veni communica nobiscum. Proeve van een hermeneutisch-theologisch
verstaan van de eucharistie onder het aspect van katabasis” (examen 22 november)
Jan Biemans, scriptie over de rol van de priester als voorganger en pastor (onvoltooid)

3. Promotiebegeleiding
•

Lid van de begeleidingscommissie voor de dissertatie van Thomas Zellmeyer (liturgie) aan
het Departement für Christkatholische Theologie der Universität Bern

4. Bezoeken aan binnen- en buitenlandse universiteiten, conferenties en
congressen
•
•

•

Deelname aan de studiereis van het Oud-Katholiek Seminarie naar Warnsdorf en Praag,
5-8 mei
Lezing “Zwischen Notkirche und Ortskirche. Über die altkatholische Ekklesiologie in der
heutigen ökumenischen Situation” voor de bijeenkomst van internationale oecumenische
vertegenwoordigers in de Unie van Utrecht, Neustadt an der Weinstrasse, 28-29 augustus
Lezing “Goldener Käfig mit offener Tür. Seelsorgerliche, diakonische und missionarische
Herausforderungen für die altkatholische Theologie” voor de Internationele Oud-Katholieke
Theologenconferentie, Neustadt an der Weinstrasse, 29 augustus – 2 september

5. Voordrachten, gastcolleges en cursussen
•
•
•
•
•

Lehrstuhlvertretung (vervanging van de leerstoel systematische theologie) in de beide
semesters (voorjaar ecclesiologie en sacramentstheologie; najaar systematische theologie)
aan het Departement für Christkatholische Theologie der Universität Bern
Lezing over voorbeden voor de oud-katholieke parochie te Amsterdam, 21 januari
Co-referaat “Heilige klanken” in de serie “Denken in de Driehoek”, Utrecht, 16 maart
Lezing over doop en eucharistie voor de oud-katholieke parochie te Culemborg, 17 maart
Korte lezing op het symposium “Heilige stenen”, Amsterdam, 5 juni
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•
•
•
•

Lezing over sacramentstheologie in de cursus “Theologie voor gemeenteleden”, Utrecht, 4
juli en 17 oktober
Korte lezing over verlossing en mede-organisatie van de bisdomdag van het bisdom
Haarlem, IJmuiden, 1 oktober
Lezing over huwelijk en homohuwelijk voor de oud-katholieke parochie te Culemborg, 20
oktober
Lezing over psalmen in de liturgie voor de oud-katholieke parochie te Rotterdam, 10
november

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

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 (0,3 fte), vanaf 15 oktober
gewoon docent
Assisterend pastor van de oud-katholieke parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee (0,2
fte)
Adjunct Researcher aan het Departement für Christkatholische Theologie der Universität
Bern (vanaf 1 augustus)
Voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie
Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Geloof en Kerkorde
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 redactiecommissie van de Internationale Kirchliche Zeitschrift
Lid van het bestuur van de Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen “Rens” en “Seminarie”
Gastorganist in de oud-katholieke kerken te Egmond aan Zee en Aalsmeer

6. Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken

•
•
•
•
•

Lid van de Noster-onderzoeksgroep “Meals in search of meaning”
Lid van de redactie van de Nederlandstalige boekenreeks “Meander” van het Instituut voor
Rituele en Liturgische Studies (IRILIS)
Lid van het Genootschap voor Liturgiestudie
Waarnemer bij het “Overleg Rome-Reformatie” van de Nederlandse rooms-katholieke
bisschoppenconferentie en de Protestantse Kerk in Nederland
Gastvoorganger in de anglicaanse gemeente te Haarlem

Dr. R. Robinson
1. Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de OudKatholieke Kerken)
a.
•

vakpublicaties
Remco Robinson, ‘2.2 Kirchenraumwechsel – die Kirche des Hl. Augustinus in
Middelburg (Niederlande)’ in: IKZ 2017 (2)

2. 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 Oud- Katholieke
Kerk van Nederland, Universiteit Utrecht
Rector van de Oud-Katholieke Statie Zeeland
Lid van de Bisschoppelijke Commissie Geloof en Kerkorde
Uitvoerend voorzitter van de Diocesane Vergadering van het Aartsbisdom Utrecht
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3. Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken, voorzover in relatie
met het aan het Seminarie gedoceerde vak
•
•
•

Toegevoegd onderzoeker Faculteit voor Theologie en Religiestudies, Radboud Universiteit
Nijmegen
Manager van de Zwaartekrachtsacademie, Zwaartekracht Expertisecentrum voor ondernemers
Goes
Lid van de Noster-onderzoeksgroep “Meals in search of meaning”

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

Als docent Praktische Theologie organiseer en begeleid ik de stages van studenten.

Mgr. dr. D.J. Schoon
1. Publicaties
a. Wetenschappelijk
• Dirk Jan Schoon, ‘Kirchliche Gemeinschaft zwischen den Altkatholischen Kirchen der
Utrechter Union und der Kirche von Schweden.’ In: IKZ 106 (2016), 320-321.
b. Vakpublicatie
• Dick Schoon, ‘Streng en sierlijk. HH. Jacobus- en Augustinuskerk, ’s-Gravenhage.' In: Marc
de Beyer en Pia Verhoeven, red., Kerkinterieurs in Nederland. Z.p. (Wbooks) 2016,
192-196.
c. Populair
• Dick Schoon, ‘God troont op de lofzangen van Israel.’ In: Philippe van Heusden, red.,
Liedjes van verlangen. Gedachten & gebeden voor de 40-dagentijd aan de hand van
de Psalmen. Heerenveen/Amersfoort (Jongbloed / Oud-Katholieke Kerk van
Nederland) 2016, 2-3.

2. Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
•

•
•
•

3.
•

Symposium ‘De Remonstranten als kerk en de remonstrantse theologie’ ter gelegenheid van
de opening van het Arminius Instituut aan de Vrije Universiteit. Amsterdam 26 januari
2015.
Expert-meeting ‘The future of religious leadership in a post-Christendom culture’. Amsterdam
Vrije Universiteit, 13 februari 2015.
Symposium 40 jaar luchthavenpastoraat Schiphol. Amsterdam, Schiphol Group Centre, 26 juni
2015.
Symposium ‘Only one small village? Dutch church history in global perspective’. Utrecht 14
november 2015.

Promotiebegeleiding
Richard de Beer: promotieonderzoek naar kerkelijk textiel in de Noordelijke Nederlanden

4. Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen
•

Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie te Neustadt/W, Duitsland, 29 augustus – 2
september 2016.
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5. Voordrachten, gastcolleges en cursussen
•

•
•
•

a. voor vaktheologen
Coddes verhoor. Lezing voor het Oud-Katholieke Theologische Werkgezelschap, Utrecht, 2 mei
2016.
b. populair
Het bisdom Haarlem. Ontstaan, ontwikkeling en huidig functioneren. Lezing voor de OudKatholieke Mannenvereniging IJmuiden, 9 februari 2016.
Jacob Krijs in Rome, 1700-1703. Lezing voor de Damesvereniging Agnes ’86 te Egmond aan
Zee 3 oktober 2016 en voor Zilverplus te Amsterdam 3 november 2016.
Hoe komt Amsterdam aan een tabernakel uit Dordrecht? Bijdrage aan het symposium
“Allerheiligst gerestaureerd” naar aanleiding van de afronding van de restauratie van het
18de eeuwse tabernakel in de oud-katholieke parochiekerk aan de Ruysdaelstraat.
Amsterdam 22 oktober 2016.

6. Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
• Bisschop van Haarlem
• Voorzitter Collegiaal Bestuur
• Pastoor van Amsterdam
• Toegevoegd wetenschappelijker onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie
7.
•
•
•
•
•

Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerken
bestuurslid Stichting Kerkelijke Afgevaardigden Museum Catharijneconvent
lid van de Nederlandse Maatschappij van Letterkunde
lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
lid van de Nederlandse Vereniging voor Kerkgeschiedenis
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

•
•
•

•
•

Vrienden in het bisschopsambt. De correspondentie tussen Andreas Rinkel en Urs
Küry (1955-1970) Publicatieserie Oud-Katholiek Seminarie 56 (Sliedrecht/Amersfoort:
Merweboek/Oud-Katholiek Boekhuis, 2016).
‘Säkularisierung: Theorie und Kontext. Säkularisierungstheorien aus systematischer
und historiographischer Sicht,’ Internationale Kirchliche Zeitschrift 106 (2016), 16-26.
‘From Divisive Diversity to Catholic Fullness? Canon and Ecclesial Unity
Reconsidered,’ in: Dagmar Heller/Péter Szentpétery (ed.), Catholicity under Pressure.
Proceedings of the 18th Academic Consultation of the Societas Oecumenica Beihefte
zur Ökumenischen Rundschau 105 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016),
391-409.
‘Mystagogy and Martyrdom in Ignatius of Antioch,’ forthcoming in: P.J.J. van Geest
(ed.), Seeing Through the Eyes of Faith. The Mystagogy of the Church Fathers
(Leuven: Peeters, 2016), 593-608.
‘Liturgical Observations on the Second Vatican Council by a Forgotten Catholic: The
Old Catholic Observer’s Perspective on the Liturgical Developments at the Second
Vatican Council,’ Questions Liturgiques 97 (2016), 84-103.
b. Vakpublicaties
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•
•
•
•

•
•
•

ed. with Eva Coster – van Urk, Menselijke waardigheid in de klem? Quasimodolezing
2015 (Ruard Ganzevoort, with responses by: André Rouvoet, Marieke Ridder and Jan
Kimpen; Sliedrecht/Amersfoort: Merweboek/Oud-Katholiek Boekhuis, 2016).
Guest editor, Man en Missie (thematic issue of Tussenruimte [2016:3]).
‘Heiligheid in de oecumenische discussie,’ Radix 42 (2016), 272-282.
‘Theological Education: An Ecumenical Perspective,’ in: M. C. Thomas/Shiby Varghese
P. (ed.), Rekindling the Divine Gifts. Meaning, Mediation and Methods: Theological
Education and Formation of Clergy (Kottayam: Mar Thoma Theological Seminary,
2016), 61-80.
Exegetische notities in ‘Handreiking voor Zon- en Feestdagen’ (Berne):
4de zondag door het jaar (31 januari 2016; 183-184); 2de zondag van Pasen (3 april
2016; 405-407); Pinksteren (15 mei 2016; 503-504); 17de zondag door het jaar (24 juli
2016; 651-653); 2de zondag van de Advent (4 december 2016; 17-19)
Exegese in ‘De eerste dag’: 21 februari 2016 (39:2), 18-19; 15 mei 2016 (39:3), 28-29;
16 oktober 2016 (39:4), 46-47; 27 november 2016 (40:1), 8-9
c. Populair

•

‚Maria: Gehoorzaam en revolutionair,‘ Ad Rem 27:9 (2016), 10-12.
d. Recensies, boekbesprekingen

•
•

Miranda Klaver/Stefan Paas/Eveline van Staalduine – Sulman (ed.), Evangelicals and
Sources of Authority (Amsterdam: VU University Press, 2016), with Ruben van
Wingerden in: Soteria 33 (2016), 58-61.
Bart Koet, Augustinus over diakens. Zijn visie op het diakonaat (Almere: Parthenon,
2014), Internationale Kirchliche Zeitschrift 106 (2016), 125-126.

2. Scriptiebegeleiding
3. Promotiebegeleiding
a. Afgerond:
• ….
b. Lid van leescommissies en participatie in verdediging:
• ….

4. Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband met het aan het Seminarie
gedoceerde vak of de Oud-Katholieke Kerken)
a. in wetenschappelijk-academische context
• 2-9 januari 2015: gastcolleges aan het Mar Thoma Theological Seminary, Kottayam (Mar Thoma
Syrian Church).
• 5 februari 2015: “Ritual Failure as a Catalyst for the Development of Early Christian SelfUnderstanding.” (Research Colloquium, Department of Philosophy and Religious Studies,
Utrecht University)
• 13 februari 2015: “Circumcision: The Bodily Politics of Ritual Failure in Emergent Christianity” als
deel van het met dr. Lieve Teugels georganiseerde panel “Male Circumcision, a Contested
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Practice: Ancient Sources and Current Debates” op de conferentie “Religion, Gender and Body
Politics
Postcolonial, Post-secular and Queer Perspectives,” Utrecht University, The Netherlands, 12-14
February 2015.
14 maart 2015: organisatie en presentatie van een internationaal seminar over het WCC
document “The Church – Towards a Common Vision” i.s.m. prof. dr. Mariann Moyaert (VU) en
prof. dr. Peter de Mey (KUL).
17-18 april 2015, jaarvergadering Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung (Bonn).
19 maart 2015: “An Explosion of Peace: Body, Ritual, and the Beyond in the “Kiss of Peace” op
de conferentie “The Aesthetics of Crossing: Experiencing the Beyond in Abrahamic
Traditions” (Utrecht University).
5 juni 2015: “Promiscuous Conviviality - Problem or Promise? – A Consideration of 1 Corinthians
8” presentative in het kader van een workshop met Gavin D’Costa en Richard Kearney (Vrije
Universiteit Amsterdam).
22 juni 2015, lezing “Crucifiction? The Reimagination of Crucifixion as Failed Imperial Ritual in
Philippians 2:5-11” op de jaarvergadering van de Studiorum Novi Testamenti Conventus
(Utrecht).
12-17 juli 2015, participatie in de EABS conferentie (Cordoba), met de volgende bijdragen:
deelname aan het panel “Biblical Masculinities”; de organisatie en presentatie van het seminar
“Bodies of Communication: Physical Practices and Religious Texts” en de lezing “Ritual Failure
and Ritual Participation in 1 Cor 8.”
28 juli – 1 augustus 2015, mede-organisatie van de general meeting van de Studiorum Novi
Testamenti Societas, Amsterdam; lezing “Mistakes and Mission: the Dynamics of Intercultural
Encounter and Ritual Failure in Early Christian Mission.”
7-10 september 2015: deelname aan de international conferentie “The Authority of the Churches
in a Pluralist Europe. Anglican, Old Catholic, Roman Catholic, Lutheran and Reformed
perspectives” (Exeter) met de lezing “Authority in the New Testament and the New Testament’s
Authority.”
23 oktober 2015, Afscheidssymposium Prof. Dr. Martien Brinkman (Vrije Universiteit Amsterdam),
lezing: “‘Het ambt in de oecumenische discussie – een blessing in disguise?”
13-14 november 2015, organisatie en presentatie van de tweedaagse bezoek (master class,
symposium) van Prof. Dr. Charles H. Parker (St. Louis University), “Only One Small Village?
Dutch Catholic Conflicts in Global Perspective (17th-18th c.).” (I.s.m. Universiteit Utrecht en
NOSTER).
14 december 2015, deelname aan het symposium ‘Biblical Interpretation, Patristics and
Systematic Theology — An Ecumenical Perspective,’ presentatie “Oud-Katholieke benadering
van Schrift en traditie.”
b. voor vaktheologen

• 25 april 2015: deelname aan de beleidsconferentie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
• 29 mei 2015: workshop ambtstheologie als deel van het seminar “Priesters voor de
wereld” (PoINT, vereniging van theologiestudenten).
• 7-10 juni 2015, deelname aan de “HALKI SUMMIT II on Theology, Ecology and the Word”
georganiseerd door het oecumenisch patriarchaat; presentatie van Hasselaar/Smit (ed.),
Ongoing.
• 26-27 augustus 2015: deelname aan de conferentie “Bilaterale Dialoge im Dialog” (Amersfoort),
met presentatie over de dialoog tussen de Mar Thoma Syrian Church en de Oud-Katholieke
Kerken van de Unie van Utrecht.
• 19 september 2015: opening van het academisch jaar van het Oud-Katholiek Seminarie;
uitreiking van de Pascalprijs aan Martien Parmentier (laudatio).
• 24 september 2015: presentatie over de dialoog tussen de Mar Thoma Syrian Church en de
Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht aan de geestelijkheid van het bisdom Haarlem.
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• 16-17 oktober 2015: cursus rondom huwelijk, relaties van hetzelfde geslacht en de inzegening in
het kader van de permanente educatie van de geestelijken in buitengewone dienst van OudKatholieke Kerk van Duitsland (Frankfurt).
• 28 oktober 2015, deelname aan de inspiratietafel “'We have a Dream” over klimaatverandering.
• 26 november 2015, “De gavenbereiding als onderdeel van de oud-katholieke eucharistische
liturgie” – studiedag geestelijkheid Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
• 15 december 2015, presentatie “Het kan alleen maar anders: diversiteit als bron voor
wetenschappelijk werk” op de “Themamiddag: Kwaliteit in Diversiteit” (Vrije Universiteit
Amsterdam).
c. populair
• 12 juni 2015, mede-organisatie en presentatie van het symposium “Utrecht en Manila - 50 jaar
solidariteit als bijdrage aan de oecumenische beweging,” in het kader waarvan de lezing “From
Antipodes to A Communion that Spans the Ends of the Earth – The Development of the
Relationship between the Iglesia Filipina Independiente and the Old Catholic Churches of the
Union of Utrecht.”
• 3 oktober 2015: deelname aan het afscheid van Prof. Dr. Günter Esser, Bonn, met Grusswort.
• 8 december 2015, “Gnosis: Een vroegchristelijk fenomeen met vele gezichten” – lezing oudkatholieke parochie Egmond.
5. Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assisterend pastor in de parochie Amsterdam en lid kerkbestuur
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 provinciale synode van de geestelijkheid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
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
Coördinatie wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek Seminarie.
Lid bisschoppelijke commissie St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland.
Ad hoc medewerking en adviseurschap rond vergaderingen van de Internationale
Bisschoppenconferentie, Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie, etc.
6. 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)
• Lid redactie Tussenruimte (uitgave Nederlandse Zendingsraad)
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• Lid Nederlandse Onderzoeksschool Theologie en Religiewetenschap (NOSTER)
• Daarbinnen: lid van de themagroepen “The future of religious leadership in a postChristendom culture” en “Canon, Commentary, Heritage” als ook mede-coördinator van
het PhD Seminar Systematische Theologie en Ethiek.
• Lid oecumenische Werkgroep Refo500 (RKK/PKN)
7. Overige opmerkingen of aandachtspunten die in het verslag (algemeen deel) vermeld
moeten worden.
• Toekenning NWO subsidie voor het project “Blueprints of Hope: Designing Post-War Europe;
Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963)” met prof. dr. Beatrice de Graaf en dr.
Mathieu Segers (2015) [EUR 750’000].
• Toekenning “seed money grant” (Utrecht University) voor een symposium over besnijdenis [EUR
1’500]
• Toekenning gecombineerde subsidie van NOSTER, het Department of Filosofie en
Religiewetenschap (Universiteit Utrecht), Haarlemse Bisschopskas en Metropolitaan Kapittel
voor de organisatie van de master class en het symposium met Prof. Dr. Charles H. Parker “One
small Village? Dutch Church History in International Perspective” (13-14 november).
• Afronding opleiding Senior Kwalificatie Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam (focus:
diversiteit in het academisch onderwijs als bron).

Can. drs. W.B. van der Velde
Geen gegevens aangeleverd.

Mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen
1. Publicaties (in verband met het aan het Seminarie gedoceerde vak of de OudKatholieke Kerken)
a. vakpublicaties
•
•
•
•
•
•
•
•

Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap! In : Maria Verwimp, Kwetsbaar en krachtig.
Antwerpen, Halewijn, 2016, p. 30-42.
Geloven in de kerk. Een bezinning. Benedictijns tijdschrift. 77 (2016) p. 81-92.
De spiritualiteit van de priester. Een gespreksnotitie voor de diocese vergadering.
Some pastoral reflections on the authority of the churches in a pluralistic Europe. IKZ 106
(2016) p. 109-115
De kerkgrenzen voorbij, of: waartoe zijn we op aarde? In: Jan Renkema en Leonie van
Straaten (red.), Kerk van de toekomst. Amsterdam, Sjibbolet, 2016, p. 127-136.
God allemachtig eendrachtig. Geloven in de publieke ruimte. Hugo de Groot lezing 2016. Delft,
Raad van kerken, 32 pp. (15 november 2016. Grote Kerk, Delft)
Het orthodox concilie. Kanttekeningen van een oecumenisch waarnemer. Pokrof (2016/5) p.
10-11
Waarheid vinden. Wijsheid ontvangen. Gelovig leven. Gepubliceerd op web-site NieuwWij 2
november
b. Populair:

•
•

Pelgrimeren met Dag Hammarskjöld. RIM. (Nummer 306, september/Oktober 2016) p. 8-12.
GroenGelovig Een meditatie. Connect Business Magazine. 3 (2016/3) p. 20-25
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2. Voordrachten, gastcolleges en cursussen (in verband met het aan het Seminarie
gedoceerde vak of de Oud-Katholieke Kerken)
•
•
•
•
•

•

a. vaktheologen
Bergeijk, De Hooge Berkt, 16 april: De kerkgrenzen voorbij.
Antwerpen, Theologisch en Pastoraal Centrum, 28 mei: Over vriendschap
Keulen, Dicocese of Gibraltar in Europe, Synod, 16 juni: On Migration.
Doetinchem, „Tage der Einkehr‘, 22-24 juli: „Der Kyrieruf „ en „Liturgische Spiritualität: die
Liturgie erfahren“
Huissen, Domincaans Centrum, 30 oktober: Waarheid vinden. Wijsheid ontvangen. Gelovig
leven. (Bij de presentatie van het boek Tussen waarheid en wijsheid. De waarheidsvraag in het
licht van religieuze diversiteit, onder redactie van Manuela Kalsky en André van der Brink)
Edingburgh, Society of Saint Willibrord, 5 november: Some Old-Catholic concerns regarding
the collaboration with the Anglican Communion.

•

•
•
•
•
•
•
•

Utrecht, Katholieke Sector VGVZ, 6 december: De identiteit van de geestelijk verzorger: bron
van kwaliteit of ideologisch masker?
b. populair
Amsterdam, Elthetokerk, 7 maart: Pelgrimeren met Dag Hammerskjöld.
Amersfoort, Joris op het Zand, 9 maart: Pelgrimeren met Dag Hammerskjöld
Amersfoort, Geloofsgemeenschap ’t Zand, 13 maart: Geloven ‘voor de stad’.
Zeist, raad van kerken, 13 april: Pelgrimeren
Utrecht, Christen Unie Congres GroenGelovig, 3 juni: GroenGelovig Een meditatie
Antwerpen, Antwerpse Raad van Kerken, 3 november 2016: Schuld en schaamte, zonde en
vergeving
Utrecht, lezingenreeks ‘Theologie voor parochianen’, 14 november: Een oud-katholieke
spiritualiteit voor vandaag.

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

•

•

•

Als docent aan het seminarie verantwoordelijk voor het onderzoeksproject ‘oud-katholieke
spiritualiteit’. In dit kader worden elk jaar de ‘Arbeitswoche altkatholische Spiritualität’
georganiseerd waaraan een internationaal groepje van geïnteresseerde leken en theologen
meewerken.
Voorzitter van het Oecumenisch Forum voor katholiciteit. Het betreft en studiegroep van
katholieke en protestantse theologen. Deze groep bestudeerde het afgelopen jaar het Faithand-Order-dokument “The Church: towards a common vision” en schreef daar een uitgebreide
reactie op die zowel aan de Nederlandse Raad van Kerken als aan de Wereldraad wordt
aangeboden.
Lid van het Werkverband voor oud-katholieke theologie.
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