
  

 

 

Nieuwsbrief Kerst 2018 
 

  

 

<<Dear>> <<Name>>, 

 

  

Oprichting Orthodoxe Zendende Instantie 
 

Op 16 december werd in Rotterdam de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) opgericht. 

Metropoliet Athenagoras, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop 

Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken (SOKIN) 

tekenden hiertoe een overeenkomst tussen beide Orthodoxe koepels. Namens de Orthodoxen in 

Nederland (ongeveer een kwart miljoen) zal de Orthodoxe Zendende Instantie als 

vertegenwoordigend orgaan optreden bij de Nederlandse rijksoverheid. In de praktijk betreft het 

de ministeries van Justitie en Veiligheid, van Defensie (geestelijke verzorging van resp. 

gedetineerden en militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische 

theologische opleidingen). Daarnaast zal de OZI als aanspreekpunt fungeren op het gebied van 

standaarden en scholing voor geestelijke verzorging bij zorginstellingen, politie en in de 

eerstelijnszorg.  

 

De oprichting van de OZI is historisch te noemen. Na 1500 jaar schisma hebben beide Orthodoxe 

families in Nederland besloten tot bestuurlijke samenwerking. Er is weliswaar nog geen herstel 

van eucharistische communie, maar er is wel vriendschappelijke samenwerking en er 

functioneert een gezamenlijk pastoraal team binnen het justitiepastoraat. Studenten van beide 

families studeren samen binnen het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie. 

  

De oprichting van de OZI is een belangrijke mijlpaal in de emancipatie van de Orthodoxe 

gelovigen in Nederland. Al honderden jaren is de Orthodoxie in Nederland vertegenwoordigd, 

met als meest prominente Orthodoxe geloofsgenoot onze koningin Anna Pavlovna. 



 

 

 

Intensive pre-master: Scripture in Orthodox Christianity 
  

Op 15 december kwamen de huidige studenten van de pre-master/minor Orthodox Christianity 

naar de VU om hun papers over de Bijbel te presenteren. Ze gaven uitstekende presentaties over 

fascinerende onderwerpen. Gedurende zeven weken bereidden de studenten zich thuis via 

video's, lees- en schijfopdrachten en on-line interactie op deze bijeenkomst voor. Nu was voor 

hen het moment gekomen om te laten zien wat zij hebben geleerd en hoe zij zelf onderzoek 

hebben gedaan. 



 

 

 

Promotie vr. Alexandros Chouliaras op 7 februari 
  

Op donderdag 7 februari 2019 hoopt priester Alexandros Chouliaras uit Athene zijn proefschrift 

om 13:45 te verdedigen in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van zijn 

dissertatie luidt: The Anthropology of St Gregory Palamas: the Image of God, the Spiritual 

Senses, and the Human Body. Promotor is vader John Behr, hoogleraar Orthodoxe Theologie 

aan de VU. Copromotors zijn vader Andrew Louth (de hoofdbegeleider) en vader Michael Bakker. 

U kunt zich via de ACOT website op deze pagina aanmelden. 

 

Lezing vr. John Behr op 8 februari  
 

Op vrijdagavond 8 februari 2019 om 19:00 uur geeft vader John Behr een lezing over het thema 

'Male and Female'. Plaats en tijd worden later bekend gemaakt. 

Financiële ondersteuning 
  

Het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie heeft plannen voor verdere groei en nieuwe 

initiatieven zoals post-academisch onderwijs, publiekscolleges en gastdocenten. Onze 

mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. Daarom zijn zowel eenmalige schenkingen als 

structurele bijdragen in de vorm van periodieke donaties welkom. U kunt uw bijdrage overmaken 

http://acot.nl/promotie-vader-alexandros-chouliaras-op-7-februari-2019/


 

op rekening NL35 INGB 0005391620 t.n.v. Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis 

te Amsterdam. De stichting heeft ANBI-status en staat los van de faculteit waar we zijn gevestigd. 

 

Kerstwensen 
 

De staf van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie wenst u een gezegend feest 

van de Geboorte van onze Heer en een vruchtbaar en gezond 2019! 
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