Dear reader,
You are cordially invited to visit the renewed ACEOT-website: www.aceot.nl. It contains photos of the
blessing ceremony on 21 October and of the symposium Peace in Orthodox Theology held on the
same day. Under Courses you can find information about planned two series of lectures. The first
lecture, on St Athanasios of Alexandria, will be held soon: on Thursday evening 18 November at VU
University Amsterdam.
You can unsubscribe from this newsletter at www.aceot.nl.

Beste lezer,
Dit is derde nieuwsbrief van het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT).
Op 21 oktober j.l.: inzegening en symposium
De inzegening van van het ACEOT (klemtoon op de laatste lettergreep) verliep zeer voorspoedig en
werd bijgewoond door tegen de 200 geestelijken, wetenschappers, studenten, journalisten en
anderen. Namens de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux voltrok Bisschop
Athenagoras de Kleine Waterwijding. Decaan Wim Janse van de Faculteit der Godgeleerdheid
opende het symposium Peace in Orthodox Theology en leidde Metropoliet Kallistos Ware in. De
tweede hoofdspreker was priester Andrew Louth, die recent benoemd is tot hoogleraar aan de VU.
De directeur van het ACEOT, dr Michael Bakker sprak het slotwoord uit.
De ACEOT-website
De ikoon van de kerkvader en heilige Maximos de Belijder is inmiddels integraal onderdeel van de
vernieuwde website (www.aceot.nl). De website wordt wekelijks aangevuld, dus kan het beste
regelmatig bezocht worden!
Twee college-reeksen
De data van de speciale academische collegereeks in museum Hermitage Amsterdam zijn inmiddels
bekend en staan op de website. Voorafgaand aan deze reeks geeft prof. Louth een serie van vier
colleges aan de VU, waarin hij zijn eerste college van 28 mei (The Nature of Orthodox Theology)
verder uitdiept. Deze Introduction to Orthodox Theology: Apophasis and Theosis is open studenten
en niet-studenten. Het eerste college is op korte termijn: op donderdag 18 november om 19:00 in
zaal 13A-11 in het hoofdgebouw van de VU (A-vleugel). Graag wel aanmelden via een email aan dit
emailadres.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via www.aceot.nl

