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Studenten van de pre-master ronden het eerste onderdeel af

<<Dear>> <<Name>>,

Onze studenten van de pre-master Orthodox Christianity hebben het vak History of Orthodox
Christianity afgerond. Dit is het eerste van de vijf onderdellen waaruit de pre-master bestaat. De
studenten hebben acht intensieve weken van afstandsonderwijs gevolgd, waarin zij filmpjes van
de docenten bekeken, secundaire literatuur bestudeerden, teksten van Kerkvaders lazen en
vele opdrachten uitvoerden. Tijdens de afsluitende intensieve studiedag op 21 oktober
verzamelden de studenten zich op de universiteit, presenteerden hun papers and gaven elkaar
feedback.

Omdat het afstandsonderwijs betreft, speelt de interactie tussen docenten en studenten zich
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grotendeels online af. Hoewel het leerplatform electronisch is, is het toch gelukt om een
leergemeenschap te vormen gedurende de afgelopen weken. Dit proces was dynamisch en
levendig. De studenten gebruikten hun academsiche vrijheid om hun kritische reflecties op onze
kerkgeschiedenis te geven. Vr Michael en vr Joan verzorgden het vak Introduction to Orthodox
History.

Op 30 oktober zijn de studenten begonnen met het vak Scripture in Orthodox Christianity. Dit
wordt gegeven door vr John Behr, houder van de Metropoliet Kallistos Ware leerstoel in
Orthodoxe Theologie aan de Vrije Universiteit.

 

Reserveer in de agenda
Vr John Behr zal in december twee lezingen geven als onderdeel van ons 'outreach' programma
naar Orthodoxe parochies and andere belangstellenden. Hij zal eerst spreken op
zaterdagmiddag 2 december over "The Birth of Truth from the Virgin Scripture". De tweede
lezing heeft plaats op vrijdagmiddag 15 december en heeft de titel "Tomb and Womb: the Birth
of Christ". Meer informatie en de mogelijkheid om zich aan te melden worden gegeven in de
volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Vr John Behr, vr Michael Bakker en vr Joan Lena
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