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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. 
 
mr. drs. K.J. Visser   voorzitter 
mw. R. van der Steen MSc  secretaris, vanaf medio 2020 
J.P. Schoon MBA   penningmeester 
can. drs. L.E. Wijker   lid namens het Metropolitaan Kapittel van Utrecht 
J.A. Dekker    lid namens de Bisschopskas van Haarlem 
dr. M. Ploeger    lid namens de docenten (rector) 
mw. J. Eilander-van Maaren MA lid namens de docenten 
dr. M. Derks    lid namens de studenten 
drs. C.H.E. Stam   lid 
 
Aan de vergadering van het Curatorium werd tevens deelgenomen door prof. dr. P.B.A. Smit 
(bijzonder hoogleraar). 
 
Tijdens de vacature van het secretariaat (van medio 2019 tot medio 2020) is deze functie 
waargenomen door mw. S.C. Smit-Maan. 
 
Het lidmaatschap als tweede docentenvertegenwoordiger, tot zijn emeritaat medio 2019 
vervuld door can. drs. W.B. van der Velde, bleef gedurende 2020 vacant.werd in 2020 
vervuld door de nieuwe docent praktische theologie mw. J. Eilander-van Maaren MA. 
 
Mw. S.J.M. van der Helm werd als lid namens de studenten opgevolgd door dr. M. Derks. 
 
Vanwege de maatregelen in relatie tot het virus Covid-19 verviel de voorjaarsvergadering. 
Het Curatorium vergaderde – samen met de Commissie van Toezicht en het College van 
Docenten – op 19 september (Seminariedag) online via Zoom. 
 
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. 
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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. 
 
mgr. B.Th. Wallet MA   aartsbisschop-elect van Utrecht 
mgr. dr. D.J. Schoon   bisschop van Haarlem 
dr. M.J. Blaauw   lid van het Collegiaal Bestuur 
 
In het verslagjaar wijzigde de samenstelling van de Commissie van Toezicht vanwege het 
emeritaat van mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen in januari 2020 en de verkiezing van mgr. B.Th. 
Wallet MA in februari 2020. 
 
 

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. 
 
mw. J. Eilander-van Maaren MA docent praktische theologie (0,3 fte), 
     promovendus (0,33 fte) 
dr. M. Ploeger    rector (0,3 fte), secretaris (0,2 fte), docent syste- 
     matische theologie (0,2 fte), docent liturgie (0,3 fte) 
mgr. dr. D.J. Schoon   docent kerkgeschiedenis (0,2 fte) 
prof. dr. P.B.A. Smit   bijzonder hoogleraar (0,1 fte) 
mr. drs. A.A. Snijders   docent kerkelijk recht (0,1 fte) 
mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen  tot 11 januari 2020: docent ecclesiologie en 
     ambtsleer (0,1 fte) 
 
In de door het overlijden van dr. R. Robinson op 10 maart 2019 ontstane vacature werd per 
1 januari 2020 mw. J. Eilander-van Maaren MA aangesteld als docent praktische theologie. 
Gefinancierd uit externe fondsen werd zij tevens aangesteld als promovendus met een 
aanstelling van 0,33 fte voor een periode van zes jaar. 
 
Op 11 januari 2020 ging mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen met emeritaat als aartsbisschop van 
Utrecht en als docent ecclesiologie en ambtsleer. 
 
Prof. dr. P.B.A. Smit, wiens aanstelling tijdelijk was teruggebracht van 0,3 naar 0,1 fte in 
verband met professoraten aan andere universiteiten, werd geassisteerd door mw. T.C. 
Brand BSc, die voor 0,2 fte was aangesteld als studentassistent. 
 
De rector en de secretaris werden in het verslagjaar geassisteerd door mw. Th.J. van der 
Woude-Bakker als administratief secretaresse. 
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Aan de vergaderingen van het College van Docenten werd tot medio 2020 tevens 
deelgenomen door L.V.P. Verstijnen als studentenvertegenwoordiger. Zijn functie werd 
medio 2020 overgenomen door mw. F.M. Groeneweg. 
 
Het College van Docenten vergaderde op 29 mei en 18 december. De halfjaarlijkse 
vergaderingen van bisschoppen, docenten en studentenpastor vonden plaats op 3 april en 
29 november. 
 
Toegevoegd wetenschappelijk onderzoekers 
 
prof. mr. J. Hallebeek 
dr. K. Ouwens 
dr. A.C. Troost (sinds 1 mei 2020) 
can. drs. W.B. van der Velde 
dr. G. Yasuhira (sinds 1 mei 2020) 
 
Emeriti 
 
can. prof. dr. M.F.G. Parmentier 
mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen (sinds 11 januari 2020) 
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. Gedurende dit 
verslagjaar was mw. (sinds medio 2020: can.) drs. L.M. van Straaten de studentenpastor. 
Met ingang van dit verslagjaar coördineert de studentenpastor tevens het vervolgtraject na 
het psychologisch assessment dat iedere student aan het begin van de studie aflegt (zie 
hoofdstuk 6 van dit jaarverslag). 
 
 

5. Studenten en toehoorders 
 
Studenten 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 2020 waren in totaal 13 personen ingeschreven als student. Eén van 
hen rondde de studie af door het afleggen van het kerkelijk examen: drs. J.P. van Riessen op 
21 september 2020. 
 
Tijdens het verslagjaar waren er geen toehoorders. 
 
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 tijdens het verslagjaar niet samengekomen. 
 
Tijdens het verslagjaar ontving de volgende alumnus een wijding: drs. J.P. van Riessen 
(diakenwijding 5 december 2020, bisdom Haarlem). 
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6. Beleid 
 
Tijdens het verslagjaar stonden beleidsmatig de volgende zaken centraal. 
 
Met ingang van januari 2020 is het psychologisch assessment ingesteld dat alle studenten 
kort na het begin van hun studie moeten afleggen. Daarmee wordt een aspect van het Plan 
van Aanpak vormgegeven (zie ‘Beleid’ in jaarverslag 2018 en 2019). Tevens komt dit 
tegemoet aan de intussen bij het OKS gegroeide wens om de toetsmomenten niet alleen 
richting het eind van de studie te doen plaatsvinden. Het assessment wordt afgenomen door 
een externe psycholoog. Het vervolgtraject op basis van leerpunten wordt gecoördineerd 
door de studentenpastor. 
 
In januari 2020 ging mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen met emeritaat als aartsbisschop van 
Utrecht en als docent ecclesiologie en ambtsleer. Voor zijn episcopaat was hij rector en 
docent praktische theologie en ecclesiologie. Het afscheid staat gepland voor de 
Seminariedag van 2021. In het nieuwe curriculum zijn de vakgebieden ecclesiologie en 
ambtsleer ondergebracht bij de collegeseries ecclesiologie (dr. M. Ploeger) en oecumenische 
dialogen (prof. dr. P.B.A. Smit). 
 
In de eerste maanden van 2020 behandelde het College van Docenten (voor het eerst) een 
formele klacht conform de klachtenregeling van het OKS. De klager was een student wiens 
studie vanwege het OKS werd beëindigd in 2018 en de klacht betrof de daarbij – met name 
door de rector – gevolgde procedure. Twee leden van het College van Docenten, aangevuld 
met een externe deskundige, behandelden de klacht en kwamen tot de bevinding dat de 
rector correct gehandeld had. Uit eigener beweging meldde de rector voor zichzelf enkele 
leerpunten uit deze ervaringen af te leiden. Na afronding van de klachtenbehandeling wordt 
de klachtenregeling geëvalueerd en herzien onder leiding van mr. drs. A.A. Snijders. 
 
In maart 2020 raakte wereld in de greep van het coronavirus Covid-19, met alle door de 
overheid vastgestelde beperkingen wat betreft reizen en samenkomen. Onder leiding van de 
rector kozen het College van Docenten en de studentenpastor (in aansluiting bij beslissingen 
van de Universiteit Utrecht en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland) in de eerste weken 
van deze crisis voor een volledige omschakeling op online digitaal onderwijs, met als 
hoofddoel dat studenten geen studievertraging zouden oplopen vanwege deze crisis. De 
studentenpastor hield extra contact met de studenten, zowel gezamenlijk (digitaal) als 
persoonlijk. Ook het gehele studiejaar 2020-2021 is onder deze omstandigheden 
vormgegeven. 
 
Het afscheidssymposium voor can. drs. W.B. van der Velde is uitgesteld tot een moment na 
het eind van de beperkingen inzake het coronavirus. 
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7. Onderwijs 
 
In het verslagjaar werden de volgende colleges gegeven. 
 
Periode 3 van het academisch jaar 2019-2020 
 

• 4.1. Ecclesiologie in oud-katholiek perspectief, door dr. M. Ploeger 

• 6.3. Liturgisch practicum (a) Het handelen van de voorganger, door dr. M. Ploeger 

• 9. Lectuurcollege, door prof. dr. P.B.A. Smit 
 
Periode 4 van het academisch jaar 2019-2020 
 

• 7.3. Pastorale zorg, door mw. J. Eilander-van Maaren MA (m.m.v. drs. A.A. Kramer en 
mr. drs. A.A. Snijders) 

• 8.1. Canoniek recht in ecclesiologische context, door mr. drs. A.A. Snijders 
 
Openingscollege op 19 september 2020: ‘Een oeuvre van formaat. De theologische school 
op Rijnwijk in de correspondentie van abbé d’Etémare en madame de Montagny, 1754-
1770’, door mgr. dr. D.J. Schoon 
 
Periode 1 van het academisch jaar 2020-2021 
 

• 1.1. Bijbelse theologie, door prof. dr. P.B.A. Smit 

• 6.1. Liturgiegeschiedenis, door dr. M. Ploeger 

• 9. Lectuurcollege, door mgr. dr. D.J. Schoon 
 
Periode 2 van het academisch jaar 2020-2021 
 

• 3.1. Algemene dogmatiek, door dr. M. Ploeger 

• 7.1. Kerkopbouw in oud-katholieke context, door mw. J. Eilander-van Maaren MA 

• 9. Lectuurcollege, door dr. M. Ploeger 
 
Summer school 
 
De van 5 t/m 10 juli 2020 geplande zevende aflevering van de summer school kon geen 
doorgang vinden in verband met de nationale en internationale beperkingen in relatie tot 
het virus Covid-19. De dit jaar voor het eerst geplande vervolgcursus (in de week na de 
eerste cursus) kon evenmin doorgang vinden. Een online bijeenkomst met korte colleges 
door enkele leden van het College van Docenten vormde een kleine compensatie voor circa 
70 deelnemers 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 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: 
 

• Sicco Claus MA, over de hedendaagse relevantie van een christelijke contemplatieve 
spiritualiteit als die van John Main (9 maart 2020) 

• Richard Vroom MA, 'The exploration of humour and how this relates to the comic 
perspective specifically in religions through the use of a new empirical method' (18 mei 
2020) 

• dr. Koenraad Ouwens, 'Gallicaanse brevieruitgaven in de diocesen van Frankrijk 
gedurende de achttiende eeuw’ (7 september 2020) 

• Jutta Eilander-van Maaren MA, presentatie onderzoeksvoorstel in praktische theologie 
(9 november 2020) 

 
Internationale netwerken voor oud-katholieke theologie 
 
Samen met het Departement für Christkatholische Theologie van de universiteit Bern (CH) en 
het Alt-Katholisches Seminar van de universiteit Bonn (D) is het Oud-Katholiek Seminarie 
organisator van twee, in principe jaarlijkse, bijeenkomsten voor oud-katholieke theologie: 
 

• Internationale Altkatholische Theologenkonferenz (IAThK) 

• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung (IAAF) 
 
Zowel onze docenten als onze toegevoegd wetenschappelijk onderzoekers nemen 
regelmatig aan deze bijeenkomsten deel en presenteren daar aspecten van hun onderzoek. 
Vanuit het Oud-Katholiek Seminarie heeft prof. dr. P.B.A. Smit zitting in de 
voorbereidingscommissie van de IAThK en is hij contactpersoon voor de IAAF. 
 
In het verslagjaar moesten zowel de geplande bijeenkomst van de IAAF (27-28 maart 2020) 
alsook de geplande IAThK (31 augustus – 3 september 2020) worden afgezegd in verband 
met de beperkingen in relatie tot het virus Covid-19. 
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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 2020 was de redactie als volgt samengesteld: 
 
dr. M. Ploeger 
mgr. dr. D.J. Schoon 
prof. dr. P.B.A. Smit (voorzitter) 
 
In het verslagjaar verscheen het 63e deel van de reeks: 
 

• Mattijs Ploeger, Geloof dat probeert te begrijpen. Bijdragen tot een oud-katholieke 
theologische benadering 

 
 

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 2020 was de jury als volgt samengesteld: 
 
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) 
drs. R.P.J. van de Water, RA 
 
Tijdens het verslagjaar werden geen prijzen toegekend. 
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11. Jaarverslag per persoon 

 

Mw. J. Eilander-van Maaren MA 
 
Aan het OKS gegeven colleges: 

• 7.1. Kerkopbouw in oud-katholieke context 

• 7.3  Pastorale Zorg 

• Kort online college in het kader van de Summerschool 
 
Begeleiding van stages/stagiairs: Twee stagairs liepen stage in het jaar 2020. 
 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau:  

• Deelnemer aan het Emperical Research Seminar van Noster 

• Deelnemer aan de Theological Action Research training day, University of Roehampton 

• Deelnemer Werkgezelschap Oud-Katholiek Seminarie 
 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken:  

• Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Catechese 

• Secretaris van de Utrechtse Geestelijkheid 
• Priester van het Aartsbisdom Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

• Promovendus aan het OKS op het vakgebied van de Praktische Theologie 

 
 

Prof. mr. J. Hallebeek 
 
Publicaties 
 
a. wetenschappelijk 
 
J. Hallebeek, Teaching Roman law in the 21st century. A note on legal-historical education in 

the Netherlands, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 137 
(2020), 194-227. 

    
c. vakpublicaties 
 
J. Hallebeek, Lijf ende goedt. De juridische bescherming van de menselijke persoon en diens 

vermogen. Een schets van de westerse/continentale rechtsgeschiedenis, derde druk, 
tweede oplage, Amsterdam 2017 [2020], XX + 465 pp. 

 
Jan Hallebeek, [recensie van:] G. Martyn e.a., Juristen die schreven en bleven, 

Nederlandstalige rechtsgeleerde klassiekers, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 88 
(2020), 630 

 
Jan Hallebeek, [recensie van:] Ph. Denis, Edmond Richer and the Renewal of Conciliarism in 

the 17th century, Internationale Kirchliche Zeitschrift 109 (2019), 393-396 
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d. overige 
 
Jan Hallebeek, Zettingen van de hymnen ‘Supreme quales arbiter’ en ‘Tellus tot annos quid 

tegis’, in: K. Ouwens, Pierre-Jean-François Percin de Montgaillard en het ius liturgicum 
[POKS, 61], Amersfoort/Sliedrecht 2019, 56-62  

 
Promotiebegeleiding 
 
a. als promotor 
- Delphine Sirks, Fire and life insurance in the Dutch Republic 
- Marvin Wiegand, The impact of Roman and Canon Law in Frisia (1400-1500); continuity or 

discontinuity? 
- Peter Hofman Kolk, What’s in two names? Een genealogische, naamkundige en 

rechtshistorische studie naar het ontstaan en gebruik van middennamen, meervoudige 
geslachtsnamen en namen van heerlijkheden, in het bijzonder in Sliedrechtse families, 
van de 18de tot de 21ste eeuw 

 
b. als co-promotor  
Michael van den Honert, De Republiek als bemiddelaar in de conflicten tussen Zweden en 

Polen, 1625-1660 
 
c. als co-referent 
Robert Gessmann, Zwischen Tradition und Moderne. Das alt-katholische Kirchenrecht in 

Deutschland als Ausdruck einer lebendigen Kirche 
 
Delphine Sirks is op 5 februari 2021 gepromoveerd. Michael van den Honert is gestopt. 
 
Voordrachten, gastcolleges en cursussen 
 
Tutorial medieval legal history, research master Medieval History, Universiteit Utrecht 
  
Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerk 
- lid van de jury voor de Pascal- en Rinkelprijs 
- lid van de Raad voor de Kerkmuziek 
- 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 
- lid van het College van Advies inzake kerkelijke rechtsaangelegenheden 
- vertegenwoordiger (primus) van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in het Interkerkelijk 

Contact In Overheidszaken (CIO) 
 
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerk 
- raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch 
- lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Religie en Recht te Amsterdam 
- lid van het curatorium van de leerstoel “oude katholieke kerkstructuren” aan de Universiteit 

Utrecht 
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- redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review 
- lid redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Recht en Religie (voorheen Nederlands 

Tijdschrift Kerk & Recht) 
- 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 redactieraad van Rechtsgeschichte (Max Planck-Institut für europäische 

Rechtsgeschichte) 
- lid van de international advisory board van de European Society for Comparative Legal 

History 
- lid van de “Commissie voor de Uitgave van de Geschiedenis der Nederlandse Rechtsweten-

schap” van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
- lid van de werkgroep ‘Katholicisme in de Lage Landen’ 
- lid van de Ecclesiastical Law Society 
- organist van de R.K. Rafael-kerk te Utrecht 
- bestuurslid van de Stichting Utrechts Religieus Erfgoed 
 
 

Dr. K. Ouwens 
 
Relevante publicaties 
in voorbereiding: 

• Plus lettré que pieux: Gallicaanse brevieruitgaven in de diocesen van Frankrijk 
gedurende de achttiende en de negentiende eeuw 

• Vormen van concelebratie en 'corporate worship' 
 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 

• 5 oktober 2020, Culemborg, College voor geïnteresseerden n.a.v. 'De liturgie' in: P.-B. Smit 

(red.), De Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie 

• Adviseur van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• Lid van het Genootschap voor Liturgiestudie 
 
 

Dr. M. Ploeger 
 
Relevante publicaties 

• Mattijs Ploeger, Geloof dat probeert te begrijpen. Bijdragen tot een oud-katholieke 
theologische benadering (Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie 63), 
Amersfoort/Sliedrecht (Merweboek) 2020 (194 blz.) 

• Mattijs Ploeger, ‘A New Sacramental Theology for e-Eucharist?’, in: Yearbook for Ritual 
and Liturgical Studies 36 (2020), 54-70 
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• Mattijs Ploeger, ‘”Laat ons nu delen in zijn leven”. De herontdekking van de epiclese in 
het kader van de Liturgische Beweging in verschillende kerken’, in: Samuel Goyvaerts & 
Gerard Rouwhorst (red.), Out of the Blue. Geest en liturgie (Leuvense Cahiers voor 
Praktische Theologie 26), Antwerpen (Halewijn) / Baarn (Adveniat) 2020, 89-104 

• Mattijs Ploeger, ‘Gedachten over het bisschopsambt. Een oud-katholieke visie’, in: De 
Oud-Katholiek. Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, nr. 2913 (februari 
2020), 14-17 

• Mattijs Ploeger, ‘Lokaal en lichamelijk Christus ontmoeten. Over sacramenten in tijden 
van e-Eucharist’, in: De Oud-Katholiek. Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland, nr. 2915 (augustus 2020), 14-16 

• Directorium 2020. Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie en de getijden 
op alle dagen van het kerkelijk jaar 2019-2020, gepubliceerd op oudkatholiek.nl 

 
Aan het OKS gegeven colleges 

• College 3.1. Algemene dogmatiek 

• College 4.1. Ecclesiologie in oud-katholiek perspectief 

• College 6.1. Liturgiegeschiedenis 

• College 6.3. Liturgisch practicum (a) Het handelen van de voorganger 

• College 9. Lectuurcollege (voor het vak liturgie) 

• Summer school: Systematic Theology Seminar (online), 14 juli 2020 
 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 

• Gastcollege in ‘liturgische theologie’ (Blockseminar ter grootte van 1 collegeserie 
gedurende 1 semester, ter vervanging van de hoogleraar), Alt-Katholisches Seminar van 
de universiteit Bonn, 22-26 juni 2020 

• Aanwezig bij de boekpresentatie van het oecumenisch-theologische deel van het 
Verzameld Werk van prof. dr. A.A. van Ruler (online), 15 december 2020 

 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 

• Aanwezig bij het symposium ‘Een bisschopsambt voor kerk en wereld’ bij het afscheid van 
mgr. dr. Joris Vercammen, Utrecht, 11 januari 2020 

• Voordracht over de liturgische periode van Epifanie t/m Lichtmis, oud-katholieke 
parochie IJmuiden, 14 januari 2020 

• Deelname (met bijdrage) aan preektraining met Thijs Feenstra, Alkmaar, 17 januari 2020 

• Voordracht over mijn hoofdstuk ‘De geloofsleer’ in het boek De Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland. Een inleiding, oud-katholieke parochie Culemborg, 24 februari 2020 

• Voordracht over mijn boek Geloof dat probeert te begrijpen, oud-katholieke parochie 
Culemborg, 24 augustus 2020 

• Voordracht over de betekenis van de eucharistie, oud-katholieke parochie Culemborg, 14 
september 2020 

• Aanwezig bij de boekpresentatie van de Glazemaker-biografie door mr. Lydia Janssen, 
Amersfoort, 31 oktober 2020 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Priester van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

• Rector van het Oud-Katholiek Seminarie (0,3 fte) 
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• Docent systematische theologie aan het Oud-Katholiek Seminarie (0,2 fte) 

• Docent liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie (0,3 fte) 

• Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie 

• Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Geloof en Kerkorde 

• Lid van de Raad voor de Kerkmuziek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

• Namens de geestelijkheid reserve-lid van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland 

• 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 Stichting Oud-Katholiek Studiefonds 

• Een van de organisten van de oud-katholieke parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• Lid van de Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe van het Oecumenisch Patriarchaat van 
Constantinopel en de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie 

• Namens de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht lid van de Working Group 
‘Ecclesiology and Mission’ van de Conference of European Churches 

• Lid van het Genootschap voor Liturgiestudie 

• Gastvoorganger en pastorale waarneming in Anglican Church Haarlem 
 
 

Mgr. dr. D.J. Schoon 
 
Relevante publicaties 

• Dick Schoon, De viering van het Pesachmaal. Bij Exodus 12, 1-28. In: DED 43 afl. 2 (2020) 
43-44 

• Dick Schoon, Gesteld boven alle machten. Bij Daniël 7, 9-10, 13-14; Efesiërs 1, 17-23 en 
Lukas 24, 49-53. In: DED 43 afl. 3 (2020), 23-24 

• Dick Schoon, Blijf in beweging! Bij Exodus 20, 22-26. In: DED 43 afl. 3 (2020), 26-27 

• Dick Schoon, Schatgraven op zolder. In: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 
23 (2020), 167-168 

• Dick Schoon, Amsterdamse armenzorg in de negentiende eeuw. In: OK 136 (2020), 20-
21 

• Dick Schoon, Godenkritiek. Bij Jesaja 45, 1-7 en Matteüs 22, 15-22. In: DED 43 afl. 4 
(2020), 45-46 

 
Aan het OKS gegeven colleges 

• Lectuurcollege 

• ‘Een oeuvre van formaat. De theologische school op Rijnwijk in de correspondentie van 
Abbé d’Etémare en Madame de Montagny, 1754-1770.’ Openingscollege studiejaar 
Oud-Katholiek Seminarie, 19 september 2020, via zoom 
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Begeleiding van scripties en dissertaties 

• Johannes van Riessen, ‘Joachim Bervelingh (1705-1781) en zijn Kort Begrijp der 
Christelyke Leeringe voor de Minderjaerige Kinderen’ (scriptie OKS) 

• Richard de Beer: Noord-Nederlands kerkelijk textiel 17de-18de eeuw (promotietraject) 
 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 

• Bijeenkomst Werkgroep Egodocumenten UvA, 28 maart 2020, Amsterdam. 
 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 

• ‘Lou loene, ‘niet aan ons, o Heer’, over de actualiteit van psalm 115 bij het denken over 
het bisschopsambt.’ Bijdrage aan het symposium ‘Een bisschopsambt voor kerk en 
wereld’ ter gelegenheid van het terugtreden van Joris Vercammen als aartsbisschop van 
Utrecht, 11 januari 2020, Utrecht 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Bisschop van Haarlem (0,8 fte) 

• Voorzitter Collegiaal Bestuur 

• Docent kerkgeschiedenis OK Seminarie (0,2 fte) 

• Lid redactie Publicatiereesk Oud-Katholiek Seminarie 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• 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 

• Bestuurslid Stichting Kerkelijke Afgevaardigden Museum Catharijneconvent 

• Lid van het Werkgezelschap Oud-Katholieke Theologie 

• Lid van het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland (vanaf 1 sptember 2020) 
 
 

Prof. dr. P.B.A. Smit 
 
Relevante publicaties 
 
a. Wetenschappelijk 
 

• ‘Masculinity’, in: Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, General Editor David G. 
Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte. Consulted online on 21 
December 2020 http://dx.doi.org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1163/2589-
7993_EECO_SIM_036682 

• ‘Subversive Faith and Competition in Patronage: A Note on ΠίΣΤΙΣ in Mark,’ The Journal 
of Theological Studies 71:2 (2020), 513-541, https://doi.org/10.1093/jts/flaa077 

• ‘Gender and Fullness of Life for All: Contextuality as a Catalyst for Rereading Sources,’ in: 
Ellen van Stichel, Thomas Eggensperger en Manuela Kalsky, Ulrich Engel (ed.), Fullness of 
Life and Justice for All. Dominican Perspectives (Adelaide: ATF, 2020) 175-192 

http://dx.doi.org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_036682
http://dx.doi.org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_036682
https://doi.org/10.1093/jts/flaa077
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• Met Jamie Pitts, ‘Jesus, Religion and Gender,’ Religion and Gender 10 (2020) 5-12. 
https://doi.org/10.1163/18785417-01001004 

• Met Mart-Jan Luteyn en Mirella Klomp, ‘Kan de schuldige opstaan? Een analyse van de 
rol van Judas en Pilatus in de evangeliën en in The Passion 2019,’ Kerk en Theologie 71 
(2020), 141-152 

• ‘Was hat die Dreifaltigkeit mit Politik zu tun? Zum öffentlich-theologischen Potential 
altkatholischer Theologie,‘ Internationale Kirchliche Zeitschrift 110 (2020), 60-88 

• (Co-auteur), ‘White Paper “Religion and Gender”’, published by the Amsterdam Centre 
for Religion and Sustainable Development (2020) 

• ‘Farewell to Rome! A Personal Perspective on the Final Days of the Old Catholic 
Observer at the Second Vatican Council,’ in: Dries Bosschaert & Johan Leemans (ed.), 
'Res opportunae nostrae aetatis'. Studies on the Second Vatican Council Offered to 
Mathijs Lamberigts (Leuven: Peeters, 2020), 225-243 

• ‘Theologie en consumptie,’ NTKR. Tijdschrift voor Religie en Recht 2020:1, 5-14 – DOI: 
10.7590/ntkr_2020_001 

• ‘On Being Consumed: The Martyred Body as a Site of Divine—Human Encounter in the 
Letters of Ignatius of Antioch,’ in: Lucien van Liere (ed.), Material Religion and Violent 
Conflict, special issue of: Religions, vol. 11 (2020), 637-650 - 
https://doi.org/10.3390/rel11120637  

• ‘Exegetische aantekeningen bij Gemeinsam am Tisch des Herrn,’ Perspectief. Digitaal 
oecumenisch tijschrift 2020:49, 14-31 - 
https://www.oecumene.nl/files/Books/Perspectief/49/14/index.html 

• ‘Legitimizing Context: The Literary and Theological Function of Mary and Mariology in 
Aglipay’s Novenario de la Patria,’ Philippiniana Sacra 55 (2020), 239-264 

• ‘Masculinity and the ‘Holy Child’ of the Birhen sa Balintawak,’ Religion and Gender 10 
(2020) 76–96 

• Met Jan Martijn Abrahamse, Henk Bakker en Leo Koffeman, ‘Geordineerd ambt en 
leiderschap,’ in: Leon van den Broeke en Eddy van der Borght (ed.), Religieus leiderschap 
in postchristelijk Nederland (Utrecht: KokBoekencentrum, 2020), 257-295 

• ‘De vrede van Christus!’ De vredegroet in het spanningsveld van theologie en praktijk,’ 
Kerk en Theologie 71 (2020), 237-249 

• ‚Das Thema Männlichkeit im hochschuldidaktischen Verwendungszusammenhang – am 
Beispiel der theologischen Lehre im Fachbereich Neues Testament,‘ Zeitschrift für 
Pädagogik und Theologie 72 (2020), 42-54. doi: https://doi.org/10.1515/zpt-2020-0005 

 
b. Redacties wetenschappelijk 
 

• Ed. met Mirella Klomp en Nienke Pruiksma, ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, 
themanummer van Tussenruimte (2020:1) 

• Ed. met Jamie Pitts, Jesus, Gender, Religion, special issue of Religion & Gender (10 
[2020]) 

• Ed. met Nienke Pruiksma, Kirsten van der Ham, Mart Jan Luteyn en Geke van Vliet, De 
schepping in het midden. Klimaatcrisis als theologische uitdaging NZR Cahier 5 
(Driebergen: NZR, 2020) 

• Ed. met Rieneke Brand, Kerk en geloof in een seculiere samenleving. Bijdragen uit de 
theologische nalatenschap van Remco Robinson (Sliedrecht/Amersfoort: 
Merweboek/Pascal, 2020) 

https://doi.org/10.1163/18785417-01001004
https://frt.vu.nl/en/research/institutes-and-centres/Amsterdam-Centre-for-Religion-and-Sustainable-Development/index.aspx
https://frt.vu.nl/en/research/institutes-and-centres/Amsterdam-Centre-for-Religion-and-Sustainable-Development/index.aspx
https://doi.org/10.3390/rel11120637
https://www.oecumene.nl/files/Books/Perspectief/49/14/index.html
https://doi.org/10.1515/zpt-2020-0005


18 
 

c. Vakpublicaties 
 
Exegetische notities in: 

• Handreiking voor zon- en feestdagen (Berne Media): 5de zondag van Pasen (10 mei 2020; 
475-477); 21ste zondag door het jaar (23 augustus 2020; 755-757); Allerheiligen (1 
november 2020; 895-897) 

• De eerste dag (Boekencentrum): 19 januari 2020 (43:1), 48-49 (“De moeder van Jezus: 
een volhardende vrouw”); 22 maart 2020 (43:2), 25-26 (“De betekenis van de genezing 
van een blinde”); 10 mei 2020, ‘”Ik ben de weg naar de Vader’” 43:3 (2020) , 13-14; 13 
September 2020, “Vergeef elkaar” 43:4 (2020), 22-23; 21 februari 2021, “Gods 
heerschappij is nabijgekomen!”, 44:1 (2020), 53-54; “Johannes de Doper en Jezus,” 44:2 
(2020) 55-56 

• ‘Het bezoek van de “wijzen uit het Oosten”. Toelichting bij Matteüs 2,1-12,’ 
www.preekwijzer.nl, (2020), https://www.preekwijzer.nl/artikelen/het-bezoek-van-de-
wijzen-uit-het-oosten/184954 

 
d. Populair 
 

• Verdiep je in het kerstverhaal (Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, 22020 [herzien]) 

• ‘Eten zoals het zou moeten zijn. Eschatologische en prefiguratieve maaltijden in het 
vroege Christendom,’ Schrift 52:4 (2020), 35-39 

• Met Eward Postma en Karen van de Munt, ‘Kerk en Corona: gevolgen voor 
gemeenschap en ambtsdragers,’ Woord en Dienst 2020:5, 30-31 

• ‘Jezus als queer? Ocharme…’, Handelingen 47:4 (2020), 17-21 

• Met Marco Derks & Karin Neutel, ‘Mannelijkheid en religie,’ Handelingen 47:4 (2020), 3-
6 

• Ed. met Marco Derks & Karin Neutel, Mannelijkheid en religie thematic issue of: 
Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 47:4 (2020) 

• ‘Kerk-zijn, nu en straks. Vier kerkmodellen uitgelicht. Sacramentele kerk,’ Onderweg 
6:11 (2020), 10-11 

• ‘De vrede van Christus,’ Vredesspiraal 16:4 (2020), 6 

• ‘De Asterix en Obelix-theologie van het kerkasiel,’ in: Willem van der Meiden and Derk 
Stegeman (ed.), Dat wonderlijke kerkasiel (Middelburg: Skandalon, 2020), 48-50 
(oorspronkelijk: Nederlands Dagblad, 20 November 2018) 

• ‘Wie ben ik?’ – guest blog on the occasion of the ‘Oecumenelezing 2020’ - 
https://www.debijbel.nl/blog/wie-ben-ik-0 

• ‘Buiten de lijntjes kan ook normaal zijn,’ Nederlands Dagblad 18 januari 2020 
(https://www.nd.nl/opinie/opinie/949144/buiten-de-lijntjes-kan-ook-normaal-zijn). 
Abbreviated as: ‘In Christus en in Nederland 2,’ Woord & Dienst 69:2 (2020), 30-32 

• Nederlands Dagblad 8 april 2020 (https://www.nd.nl/opinie/opinie/964969/pasen-
vieren-met-alle-mensen) 

• ‘Pinksteren verdedigt geen cultuur, maar vernieuwt,’ Nederlands Dagblad 29 mei 2020 
(https://www.nd.nl/opinie/opinie/974535/pinksteren-verdedigt-geen-cultuur-maar-
vernieuwt#) 

• ‘Dichterbij de Schrift komen: contextuele bijbelinterpretatie,’ 8 October 2020 
(https://www.pthu.nl/bijbelblog/2020/10/dichterbij-de-schrift-komen-contextuele-
bijbelinterpretatie/) 

http://www.preekwijzer.nl/
https://www.preekwijzer.nl/artikelen/het-bezoek-van-de-wijzen-uit-het-oosten/184954
https://www.preekwijzer.nl/artikelen/het-bezoek-van-de-wijzen-uit-het-oosten/184954
https://www.debijbel.nl/blog/wie-ben-ik-0
https://www.nd.nl/opinie/opinie/949144/buiten-de-lijntjes-kan-ook-normaal-zijn
https://www.nd.nl/opinie/opinie/964969/pasen-vieren-met-alle-mensen
https://www.nd.nl/opinie/opinie/964969/pasen-vieren-met-alle-mensen
https://www.nd.nl/opinie/opinie/974535/pinksteren-verdedigt-geen-cultuur-maar-vernieuwt
https://www.nd.nl/opinie/opinie/974535/pinksteren-verdedigt-geen-cultuur-maar-vernieuwt
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2020/10/dichterbij-de-schrift-komen-contextuele-bijbelinterpretatie/
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2020/10/dichterbij-de-schrift-komen-contextuele-bijbelinterpretatie/
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• ‘Crisis biedt nieuwe blik op Bijbel. De ervaring van de pandemie geeft een derde weg 
aan,’ Nederlands Dagblad 16 October 2020 
(https://www.nd.nl/opinie/opinie/997699/crisis-biedt-nieuwe-blik-op-bijbel) 

• ‘Besta je 25 jaar, komt er geen buitenlandse student,’ Nederlands Dagblad 16 October 
2020 (https://www.nd.nl/geloof/geloof/997747/besta-je-25-jaar-komt-er-geen-
buitenlandse-student) 

• Interview “Halloween, Allerheiligen en Allerzielen” („Halloween, All Saints and All 
Souls“) - https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-
tafel/20201102-1300/ (2 November 2020) 

• With Mirella Klomp and Thijs Tromp, ‘Het coronavirus toont juist de saamhorigheid in de 
Bijlmer,’ Trouw 5 November 2020 (https://www.trouw.nl/opinie/het-coronavirus-toont-
juist-de-saamhorigheid-in-de-bijlmer~b9fa7667/) 

• ‘Balen in de kerkbank – niets mogen, alles moeten en dan?’ www.oudkatholiek.nl 10 
November 2020 (https://oudkatholiek.nl/nieuws/2020/11/balen-in-de-kerkbank-niets-
mogen-alles-moeten-en-dan/) 

• ‘Mijn God, hoe hou je het vol?,’ https://urf.sites.uu.nl/2020/12/10/mijn-god-hoe-hou-
je-het-vol/ (10 December 2020) 

 
e. Recensies, boekbesprekingen 
 

• Erik Borgman, Alle dingen nieuw (Utrecht: KokBoekencentrum, 2020), 
https://www.kokboekencentrum.nl/reactie-van-peter-ben-smit-op-alle-dingen-nieuw/ 
(2020) 

• A.M. Kummer, Men, Spirituality and Gender-specific Biblical Hermeneutics (Annua 
Nuntia Lovaniensia, 78) Leuven: Peeters, 2019), Tijdschrift voor Theologie 60 (2020), 
104-105 

• Susanna Asikainen, Jesus and Other Men (Leiden: Brill, 2018), NTT Journal for Theology 
and the Study of Religion 74 (2020), 300-301 

 
Aan het OKS gegeven colleges 
 

• 1.1 Bijbelse theologie 

• 9 Lectuurcollege 
 
Begeleiding van scripties en dissertaties 
 

• Drs. Jan-Willem van Estrik, The Letter to Titus and Early Christian Kybernesis (UU) 
[vanwege persoonlijke omstandigheden gepauzeerd] 

• Ruth Nientiedt, Ökumene und Dialog für Europa. Die Altkatholiken und ihr Beitrag zur 
zivilgesellschaftlichen Europäischen Integration (Universität Mainz, co-supervisor) 

• Clemens van den Berg, ‘Spiritual Blueprints of Hope for Europe (UU, supervisor) 

• Richard de Beer, Liturgical Vestments as a Lens for the History of Catholicism in the 
Netherlands 

• Roel Aalbersberg, The Lost [sic] Supper 
 
 
 

https://www.nd.nl/opinie/opinie/997699/crisis-biedt-nieuwe-blik-op-bijbel
https://www.nd.nl/geloof/geloof/997747/besta-je-25-jaar-komt-er-geen-buitenlandse-student
https://www.nd.nl/geloof/geloof/997747/besta-je-25-jaar-komt-er-geen-buitenlandse-student
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-tafel/20201102-1300/
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-tafel/20201102-1300/
https://www.trouw.nl/opinie/het-coronavirus-toont-juist-de-saamhorigheid-in-de-bijlmer~b9fa7667/
https://www.trouw.nl/opinie/het-coronavirus-toont-juist-de-saamhorigheid-in-de-bijlmer~b9fa7667/
http://www.oudkatholiek.nl/
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2020/11/balen-in-de-kerkbank-niets-mogen-alles-moeten-en-dan/
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2020/11/balen-in-de-kerkbank-niets-mogen-alles-moeten-en-dan/
https://urf.sites.uu.nl/2020/12/10/mijn-god-hoe-hou-je-het-vol/
https://urf.sites.uu.nl/2020/12/10/mijn-god-hoe-hou-je-het-vol/
https://www.kokboekencentrum.nl/reactie-van-peter-ben-smit-op-alle-dingen-nieuw/
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Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 
 

• ‘Op zoek naar geloofwaardige identiteit,’ Oecumenelezing (with Mirella Klomp), 17 
januari 2020 

• Expert meeting Religion and Modernity in South-East Asia, Universität Bonn, 23-25 2020 

• SSH Synergy ‘Food for Thought’ workshop, Utrecht, 6 februari 2020 

• Expert meeting ‘Alltagesexegese in der Schweiz‘ (met Benjamin Schliesser en Miriam 
Schneider), Bern, 14-16 februari 2020 

• Expert meeting ‚Heilige maaltijd,‘ lezing: ‘Exegetische aantekeningen bij Gemeinsam am 
Tisch des Herrn’ 

• ‘Die Korrespondenz der Bischöfe Andreas Rinkel und Erwin Kreuzer während des 2. 
Weltkrieges,‘ Christkatholische Sozietät, Bern, 27 februari 2020 

• Expert meeting, Receptiegeschiedenis van klassieke en Bijbelse teksten, lezing: ‘Gender 
en de receptie van Jezustradities,’ Amsterdam, 4 maart 2020 

• Conferentie ‘Nationalism, Populism and Protestant political thought,’ University of 
Cambridge, lezing ‘Resisting Submission – Ecumenical Protestant Theology and 
Theological Anthropology and Populist Uses of Religion in the Context of the World 
Council of Churches of the late 20th and early 21st Century,’ 17 april 2020 

• Conferentie ‘150 Years Vatican I,’ Lezing ‘The Reception of the First Vatican Council in Old 
Catholic (Ecumenical) Theology,’ 8 mei 2020 

• Conferentie (co-organisatie), ‘Resource of Resilience,’ lezing ‘Longing for Death and 
Loving to Suffer – Resilience and Resistance in Paul of Tarsus and Ignatius of Antioch,’ 
Vrije Universiteit Amsterdam, 20 mei 2020 

• Conferentie ‘Water in the Ritual World of Early Christianity,’ lezing ‘“Precious, Powerful 
and Pernicious: The Polyvalence of Water and Water Symbolism in Early 

• Christianity’”, Rostock 7 juli 2020 

• Synode der Christkatolischen Kirche der Schweiz (consultatieve ‚Sondersession‘), thema: 
‚Ehe für alle,‘ panelist 

• Webinar ‘Black Lives Past and Present, met thema 'Beyond White Jesus,’ lezing ‚If we 
are like him, isn’t he like us? Inculturation, ownership and Jesus in Western 
“white” tradition,’ CLUE+, Vrije Universiteit, 19 november 2020 

• Seminar, ‘Crisis and Early Christianity,’ lezing ‘Crisis and Interpretation. New Testament 
Interpretation in the Context of Covid-19,‘ Exeter, 2 december 2020 (met Karin Neutel) 

• ‘3rd Annual Round Table of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of 
Russia "The Dialogue of Religions in the Situation of New Normality"?,’ lezing ‘Longing for 
Death and Loving to Suffer – Resilience and Resistance in Paul of Tarsus and Ignatius of 
Antioch,’ Moskou, 15 december 2020 

 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 
 

• De Bijbel en geloof in de (post)moderne wereld, Navigators Studentenvereniging Leiden, 
22 januari 2020 

• De passie – op weg naar Pasen in de context van Covid-19, PKA, Amsterdam, 9 april 
2020 

• Webinar, ‘Kerk in de context van Corona,’ Raad van Kerken Amsterdam, 12 oktober 
2020 (co-organisatie, leiding) 
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• Lezing ‘Een brutaal verhaal. Het kerstverhaal opnieuw bekeken,’ Doopsgezinde 
Gemeente Heemstede, 29 november 2020 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken  
 

• Lid bisschoppelijke commissie voor Geloof en Kerkorde 

• Lid bisschoppelijke commissie St. Paulus (missie en diaconaat buitenland) 

• Deken van het bisdom Haarlem – vanaf juni 2016, vanaf dezelfde datum lid van het 
Collegiaal Bestuur van de OKKN 

• 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 Denken in de Driehoek 

• Coördinator Summer School in Old Catholic Theology 

• Coördinator Ramento wisselleeropdracht in de Iglesia Filipina Independiente 

• Lid van de gesprekscommissie met de Armeens Apostolische Kerk 

• Coördinatie wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek Seminarie 

• Ad hoc medewerking en adviseurschap rond vergaderingen van de Internationale 
Bisschoppenconferentie 

 
N.B. niet opgevoerd zijn taken samenhangend met het Instituut voor Oud-Katholieke 

Theologie in Bern. 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 
 

• Lidmaatschap in verschillende bijbelwetenschappelijke organisaties (EABS, SBL, 
Conventus Novi Testamenti Studiorum, NOSTER), met name de Societas Novi 
Testamenti Studiorum. Tevens: co-leiding NOSTER RCG ‘“Meals in Search of Meaning” 
(2016-2018) 

• Society for Catholic Theology/Thijmgenootschap 

• Societas Oecumenica 

• Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

• Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 

• Lid redactie Perspectief (uitgave Katholieke Vereniging voor Oecumene) 

• Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (elected) – sinds 2017 

• Editorial Advisory Board of the Faith and Order Papers Digital Edition (World Council of 
Churches) – sinds 2017 

• International advisory board, Philippiniana Sacra (sinds 2019) 

• Editorial Advisory Board of Ecclesiology (sinds 2019) 
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Mr. drs. A.A. Snijders 
 
Aan het OKS gegeven colleges 

• 8.1 Canoniek Recht in Ecclesiologische Context 

• Macht en Machtsmisbruik (met anderen) (onderdeel van college 7.3 Pastorale zorg) 
 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• secretaris van de Commissie voor het Kerkrecht 

• tweede vertegenwoordiger van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bij het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 

• lid van het stembureau bij de verkiezing van de aartsbisschop van Utrecht 
 

 

Dr. A.C. Troost 
 
Dr. A.C. Troost is toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker sinds 2020, maar heeft ook 

gegevens uit de jaren 2018 en 2019 opgegeven. 
 
Relevante publicaties 

• Man, Men | Christianity, Encyclopedia of the Bible and its Reception Volume 17. Editor(s): 
Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, 
Eric J. Ziolkowski. De Gruyter (Berlin, Boston) 2019, pp. 659-671 

• Man, Men | Visual Arts Encyclopedia of the Bible and its Reception Volume 17. Editor(s): 
Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, 
Eric J. Ziolkowski. De Gruyter (Berlin, Boston) 2019, pp. 681-690 

• Masculinity Studies | Visual Arts. Encyclopedia of the Bible and its Reception Volume 17. 
Editor(s): Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Barry Dov 
Walfish, Eric J. Ziolkowski. De Gruyter (Berlin, Boston) 2019, pp. 1251-1253 

• Exegetical Bodybuilding: Gender and Interpretation in Luke 1–2. Dissertation Utrecht 
University 2019. ISBN 978-94-6103-076-4 | open access Utrecht University Library 

• "Is There an Old Catholic Exegesis? A Case for Autobiographical Biblical Criticism," 
Internationale Kirchliche Zeitschrift 109:2 (2019) 132-147 

• “Mannelijkheid in het Nieuwe Testament," [Masculinity in the New Testament] 
Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 47, no. 4 (2020), 
7-15. 

 
Recensie: 
 

• "Meer dan een woordenboek. Een lexicon voor gymnasiasten, studenten, voorgangers." 
Bespreking van Johan Murre, Lexicon Bijbels Grieks, 3e geheel herziene en uitgebreide 
druk. Vught: Skandalon, 2 delen, 2016. In Amphora, Kwartaalsblad van de Vereniging 
Vrienden van het Gymnasium, 38:1 (2019) pp. 14-16.  
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Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 

• "Gender Modern and Ancient: Body, Behaviour, and Representation during Early Imperial 
Rule," Althistorisches Seminar, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, 23 October 

• "Body, Gender, and Sex in the Ancient World: A Contribution to a Theological 
Anthropology," 

• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismus-Forschung, Annual Meeting, Bonn 
University, April 20-21, 2018 

• "The Construction of Gender: Modern and Ancient," Paper read to the CRASIS Annual 
International Meeting, Groningen University, February 23, 2018 

• "Gender Modern and Ancient: Body, Behaviour, and Representation during Early Imperial 
Rule," Chronisantes, New Testament and Early Christianity Seminar, Groningen University 
/ Protestant Theological University Groningen, 5 February 2019 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismus Forschung, Bonn University. Research in 
the field of Exegesis and Church Communities 

• Oud Katholiek Werkgezelschap 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• Assistant lecturer New Testament, Protestant Theological University, Amsterdam and 
Groningen. Courses on New Testament Exegesis, Biblical Theology, Research 
Methodology; thesis supervision in Ma and ReMa 

• CCBI - Centre for Contextual Biblical Interpretation. Fields of research: Autobiographical 
Biblical criticism, Contextuality and communities of interpretation, Intersectionality of 
gender, race, and class 

• Χρονισαντες (Chronisantes) – Colloquium on New Testament and Related Studies in the 
Faculty of Theology and Religious Studies / Protestant Theological University, Groningen 

• Amsterdam New Testament Colloquium, Vrije Universiteit, Amsterdam 

• Ancient World Seminar, CRASIS – Interfaculty research institute on the Ancient World, 
University of Groningen 

• Association of Teachers in Classics in the Netherlands (VCN - Vereniging Classici in 
Nederland) 

• Regular Visiting Minister to several parishes (Protestant Church in the Netherlands) in 
Groningen-Drenthe 

• Teacher Classical Languages and Cultures, Ubbo Emmius Stadskanaal. Courses  in 
Greek, Latin, and Classical Cultures. Exams in Greek and Latin. Tutor. Supervisor 
internships 

 
 

Dr. G. Yasuhira 
 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 

• ‘Foreword towards Historicising the Historiography on (Early) Modern Religions’, 
presentatie in de conferentie: Historiography on (Early) Modern Religions, online via 
Zoom, 10 december 2020 

 


