
ACOT-nieuws: 9 december avond met vr John Behr in Amersfoort & vooraanmelden pre-master 

Orthodox Christianity 

 

 
 

Nederlands volgt na het Engels / Dutch follows English 

  

This newsletter in Dutch is especially intended for Orthodox living in the Low Countries and contains 

information about Friday evening 9 December 2016, when Fr John Behr will read with parishioners 

2nd-century Melito of Sardis. It also provides details about the Orthodox programmes of the 

Amsterdam Centre for Orthodox Theology (ACOT) and specifically the pre-master that will start in 

September 2017. A newsletter in English, containing, amongst others, information about the 

inaugural lecture of Fr John on Friday 13 January 2017 at VU, will be sent soon.  

  

Uitnodiging voor een avond met vr John Behr 

Wat: onder begeleiding van vader John Behr lezen we gezamenlijk de Paaspreek van Melito van 

Sardis 

Waar: Orthodoxe Parochie Amersfoort, Matthias Withoosstraat 34, 3812 ST Amersfoort (zie 

attachment voor routebeschrijving ) 

Wanneer: vrijdag 9 december 2016, inloop met koffie en thee vanaf 18:30, aanvang 19:00 (einde 

rond 21:00, met eventueel uitloop) 

Wie: iedereen die geïnteresseerd is in de Orthodoxe theologie en de Kerkvaders; de avond zal 

volledig in het Engels zijn.  

Aanmelden: voor 1 december door middel van het aanmeldformulier 9 december  

Kosten: €5, graag overmaken of gepast meebrengen op 9 december 

  

Toelichting:  

Het ACOT begint een nieuwe serie bijeenkomsten over Orthodoxe theologie voor een breed publiek. 

Deze geven een idee van waar het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT) zich mee 

bezig houdt. Er is gekozen voor een vorm die vr John ook in parochies in Amerika regelmatig toepast. 

Wij zijn zeer verheugd iets dergelijks voor Nederland en Vlaanderen te kunnen doen. Op 9 december 

is de try-out, met dank de parochie van de heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort. Een link 

naar een Nederlandse vertaling van Melito’s Paaspreek is hier. 

  

  

Vooraanmelden voor de pre-master Orthodox Christianity aan de Vrije Universiteit 

In september 2017 start het ACOT de eerste opleiding voor Orthodoxe geestelijken en geestelijk 

verzorgers in Nederland. Deze opleiding wordt gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bent of 

kent u iemand die geïnteresseerd is in het volgen van deze opleiding, neem dan contact op met vr 

Michael Bakker, directeur van het ACOT via deze belangstellingsregistratie pre-master. 

  

Toelichting: 

Op dit moment wordt er door het ACOT hard gewerkt aan een meerjarig opleidingstraject. Het 

ontwerp hiervan staat onder supervisie van een curriculum-commissie waarin onder andere 

https://webmail.login.vu.nl/owa/redir.aspx?C=owu_nqQg3RqN8plQuT5HsZYbl-ZtzyMfshcYXFr4zqcmrciiDDzWCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fUUF9ij3FWeBB0ZJw2
https://webmail.login.vu.nl/owa/redir.aspx?C=fyIiNaSbEFKlYwOnLgo3ssi7gpgQmO-5wxY5HzVMDk2BD8uiDDzWCA..&URL=http%3a%2f%2fpknbilthoven.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2012%2f08%2fMelito-Paaspreek.pdf
https://webmail.login.vu.nl/owa/redir.aspx?C=_QK_BMOBdr5kaaOpmeaLAONqkDMhMt-MLaZTUjhrkCGBD8uiDDzWCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fmxLNrgJK4WiJ6I4y2


Metropoliet Athenagoras, Aartsbisschop Polycarpus en Bisschop Arseny zitting hebben. Dit traject, 

dat open staat voor zowel mannen als vrouwen, leidt op tot Orthodox geestelijke en/of geestelijk 

verzorger. Uiteraard beslist de eigen bisschop over een eventuele wijding. Ook reeds gewijde 

priesters en diakens kunnen dit traject volgen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium in contact te 

treden met de Kerk en het ACOT over de studie en het toekomstperspectief. 

  

De opleiding die het ACOT aan de VU gaat verzorgen is een zogeheten ambtsopleiding. Het volledige 

traject bestaat uit 3 delen: een pre-master, een master en een post-master.  

  

De pre-master is bedoeld om een gezamenlijke basis in de Orthodoxe theologie te leggen en 

academische vaardigheden op master-niveau te brengen. De opleiding kent een studielast van 30 

European Credits (één EC staat voor 28 uur studietijd). Ingangseis is een universitaire of HBO-

bachelor. De pre-master bestaat uit  vijf modules: History of Orthodox Christianity, Scripture in 

Orthodox Christianity, Liturgy in Orthodox Christianity, Orthodox Theology en Orthodox 

Anthropology. Er is gekozen voor een innovatieve onderwijsvorm waarbij de student slechts twee 

werkweken (één in oktober en één in december) aan de VU aanwezig moet zijn. Tijdens deze 

intensieve weken zullen de studenten presenteren wat ze thuis en on-line hebben geleerd. Op deze 

manier is het mogelijk om werk en/of gezin met deze studie te combineren. Deze pre-master geeft 

toegang tot de Orthodoxe variant van de master Spiritual Care. 

  

De 1-jarige master Spiritual Care (studielast 60 EC) is een bestaande opleiding van de Faculteit der 

Godgeleerdheid van de VU. Hiervan wordt een Orthodoxe variant aangeboden. Zestig procent van 

deze opleiding wordt gevolgd met studenten van andere denominaties en vormt daarmee een goede 

voorbereiding op het werk van geestelijke en/of geestelijk verzorger in onze pluriforme 

maatschappij. Met een dergelijk masterdiploma is het mogelijk om te solliciteren als geestelijk 

verzorger bij zorginstellingen en de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie. Deze voltijds 

dagopleiding kan eventueel in deeltijd gevolgd worden, de opleidingsduur van het deeltijd-traject is 2 

jaar. 

  

De post-master biedt een diepgaande opleiding in de Orthodoxe theologie. De inhoud hiervan is nog 

in ontwikkeling. Net als de pre-master zal het via blended/distance learning worden aangeboden. De 

opleiding is gericht op de dagelijkse praktijk van Orthodoxe geestelijken en geestelijk verzorgers. 

Onderwerpen als Orthodoxe bio-ethiek, bijbeluitleg en liturgische tradities zullen aan bod komen. 

  

Het aantal plaatsen in de pre-master is beperkt. Bovendien kunnen niet-Orthodoxe bachelor-

studenten zich inschrijven voor het pakket van 5 modules en het als minor volgen. Omdat de pre-

master, master en post-master grotendeels Engelstalig zijn, kunnen ook buitenlandse Orthodoxe 

studenten zich inschrijven.  

  

Het ACOT wil een maximale bijdrage leveren aan de opbouw van de Orthodoxie in Nederland. 

Daarom komen wij graag vroegtijdig in contact met mogelijke kandidaten voor dit traject. Bent 

u geïnteresseerd om als student het driedelig Orthodox curriculum te volgen, neem dan contact op 

met de directeur van het ACOT, vr Michael Bakker, via deze belangstellingsregistratie pre-master. 

  

  

Oratie vr John Behr op vrijdag 13 januari 2017 

De volgende ACOT newsletter zal meer details geven over het dagprogramma op 13 januari 2017. De 

belangrijkste tijdstippen zijn: 
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10:00 Expert meeting Theology and Scripture: de nieuwe hoogleraar John Behr gaat in dialoog met 

zijn collega’s over zijn academisch werk 

13:30 Seminar Orthodox Theological Education met o.a. Metropoliet Kallistos Ware (onder 

voorbehoud) 

15:45 Oratie (inaugural lecture) van vr John Behr als hoogleraar op de Metropoliet Kallistos Ware 

leerstoel in Orthodoxe theologie. 

  

You can unsubscribe from this newsletter by sending an email to acot@vu.nl. 
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