ACOT-nieuws: programma vrijdag 13 januari en radio-interviews vanavond en komend weekend

Programma vrijdag 13 januari
Op de ACOT-website staan meer details van het programma van vrijdag 13 januari rond de
inaugurele rede van prof. John Behr:
9:45-10:15 Koffie en thee, tegenover de filmzaal van de Protestantse Theologische Universiteit
(PThU), Boelelaan 1101, 1081 HV Amsterdam
10:15 Openbare expert meeting in de filmzaal van de PThU: vader John Behr gaat in gesprek met een
aantal theologen over drie hoofdstukken van zijn nieuwe boek over het Evangelie van Johannes.
Degenen die zich via deze website hebben aangemeld krijgen deze hoofdstukken van tevoren
toegestuurd.
De respondenten zijn de Syrisch-orthodoxe Aartsbisschop Polycarpus, V. Revd. Prof. Andrew Louth,
prof. dr. Peter-Ben Smit, prof. dr. Cees van der Kooi, prof. dr. Hans Boersma.
De bijeenkomst wordt voorgezeten door prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte.
12:30-13:30 Lunchpauze
13:30 What’s new at VU: ACOT! in HG-02A00
Voorlichting over de drie nieuwe opleidingen van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe
Theologie (ACOT), waarvan de eerste (de ‘pre-master’) in september 2017 start.
Eminente gasten zijn Metropoliet Athenagoras (Oecumenisch Patriarchaat, onder voorbehoud) en de
Koptisch-orthodoxe Bisschop Arseny.
Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om vragen te stellen over de Orthodoxe opleidingen,
aanmelding etc.
15:00 Koffiepauze in de ‘galerij’, de ruimte tussen HG-02A00 en de aula
15:45 Inaugurele rede van vader John Behr in de aula, getiteld: ‘The Paschal Gospel: Reading John in
Early and Eastern Christianity’
17:00 Receptie in de foyer (tegenover de aula), waarop het mogelijk is om de nieuwe hoogleraar te
feliciteren en andere aanwezigen te spreken.
Graag aanmelden voor 10 januari via deze pagina.
Radio-interviews
De directeur van ACOT, dr. Michael Bakker, is te beluisteren in de volgende radioprogramma’s:

Vrijdag 6 januari tussen 23:00 en 00:00 uur in de live-uitzending van Met het Oog op Morgen op NPO
Radio 1;
Zaterdag 7 januari en zondag 8 januari tussen 18:00 en 19:00 uur in Zin in Weekend van de KRONCRV op NPO Radio 5.
You can unsubscribe from this newsletter by sending an email to acot@vu.nl.

