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Jaarverslag Arminius Instituut – Centrum voor remonstrantse 
theologie (1 maart 2019 – 1 maart 2020) 
 
 
Het Remonstrants Seminarium is integraal onderdeel van het Arminius Instituut. Op de 
website www.arminiusinstituut.nl is de algemene informatie met alle activiteiten te vinden. 
Het uitvoeren van het seminarium-onderwijs behoort tot de hoofdtaken van het Instituut. 
Het Instituut staat onder leiding van de hoogleraar, prof. dr. Christa Anbeek. De andere 
stafleden zijn dr. Bert Dicou, docent en drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator. 
 
Onderwijs 
 
Op 1 maart 2019 stonden er 19 studenten ingeschreven. Op 7 september 2019 hebben Elly 
van Kuijk-Spaans en Claartje Kruijff proponentsexamen afgelegd in de Kapel in Hilversum. Op 
19 oktober 2019 legden Joël Vlasblom en Jan Berkvens hun proponentsexamen af in 
Vrijburg, Amsterdam. De proponentsscripties zijn te vinden op de www.arminiusinstituut.nl 

Op 6 juni 2019 zijn er twee studenten toegelaten, vooralsnog voor de duur van een 
studiejaar. In de zomer van 2019 hebben drie van de ingeschreven studenten om 
uiteenlopende (persoonlijke) redenen hun studie afgebroken. In januari 2020 is een student 
toegelaten die een beperkt aanvullend programma volgt dat in 2021 met een 
proponentsexamen zal worden afgesloten. 

Er staan momenteel 15 studenten ingeschreven. Sinds de start van de tweejarige 
studieroute in 2016 zijn er in totaal negen studenten die in 2017 (2), 2018 (3) en 2019 (4) 
hun proponentsexamen hebben afgelegd. Een aantal van de studenten staat op 1 maart 
2020 ingeschreven in de VU-master Spiritual Care. 

Christa Anbeek gaf het college Praktische-systematische Theologie. Colleges Liturgie en 
colleges Homiletiek zijn verzorgd door Bert Dicou. De colleges De predikant, de Gemeente en 
de Kerk (6 ECTS) zijn dit studiejaar opgedeeld in een vak Vrijzinnig Pastoraat (3 ECTS) en een 
vak Ecclesiologie (3 ECTS).  Vrijzinnig Pastoraat werd verzorgd door gastdocent dr. Froukje 
Pitstra ter vervanging in de periode dat Bert Dicou studieverlof had. Bert Dicou verzorgt de 
colleges Ecclesiologie. Prof.dr. Peter Nissen verzorgde de colleges Remonstrantica. Maarten 
van der Bijl (als cantor verbonden aan de Geertekerk, Utrecht) gaf twee lessen 
voordrachttraining in de studieruimte van de seminariumbijeenkomsten.  

Vier studenten begonnen eind juni met de voorbereiding van hun gemeentestage. Froukien 
Smit werd als supervisor aan het stagetraject verbonden. De stages zijn in september van 
start gegaan en worden in de loop van het studiejaar (uiterlijk in juni 2020) afgerond. Froukje 
Pitstra is als stagedocent aan de stages verbonden. Haar taken betreffen het begeleiden van 
opstellen van leerdoelen, tussenverslag, contact met werkbegeleiders en afronding van de 
stage. Christa Anbeek is eindverantwoordelijk voor de stage en heeft een rol bij de 
uiteindelijke beoordeling van de stages. Enkele van de curatoren zijn betrokken door het 
bijwonen van de proefvieringen die vanaf  maart 2020 gepland staan. 

Het aantal betrokken gastdocenten komt dit studiejaar op vier: Peter Nissen, Froukje Pitstra, 
Froukien Smit en Maarten van der Bijl. 

http://www.arminiusinstituut.nl/
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Vier van de seminariummiddagen werden in het najaar van 2020 door studenten zelf 
voorbereid en vonden plaats op locaties buiten de VU en het Landelijk Bureau. Bij de 
seminariumbijeenkomsten is meestal de hele staf aanwezig. 
De organisatie van het onderwijs werd mede ondersteund door Vera Kok, secretaresse van 
het Doopsgezind Seminarie, die op declaratiebasis werk voor het Remonstrants Seminarium 
verricht. 
Met de studenten wordt jaarlijks een opleidingsovereenkomst vastgesteld zodat duidelijk is 
hoe de studie voor dat jaar zal worden ingericht. In deze overeenkomst worden ook de 
eventuele vrijstellingen vermeld. Soms zijn er persoonlijke omstandigheden die maken dat 
een student tijdelijk geen seminariumbijeenkomsten bijwoont, maar het streven is dit als 
tijdelijke ontheffing van de verplichting tot deelname te zien. 
 
Aanschuifonderwijs 
 
Met ingang van september meer 2019 zijn twee modules opengesteld voor belangstellenden 
als aanschuifonderwijs, tegen betaling . Er kan gekozen worden voor alleen deelname aan de 
colleges of voor colleges inclusief een toets. Voorwaarden zijn te vinden op de site. Het bleek 
gelijk een succes. De colleges Remonstrantica werden gevolgd door vier studenten en vier 
‘aanschuivers’. De colleges Dialoog over kwetsbaarheid (praktische-systematische theologie) 
worden gevolgd door acht studenten en negen ‘aanschuivers’. 
 
Studiereis Antwerpen 

In juni 2019 is de studentengroep met de staf vijf dagen op studiereis gegaan naar 
Antwerpen. Dit was een reis met actieve participatie van de studenten, waarin veel van wat 
in het afgelopen jaar tijdens de opleiding geleerd werd, getoetst en nader onderzocht werd 
in een stad die op allerlei manieren als inspiratiebron kan dienen voor de (remonstrantse) 
kerkelijke praktijk in Nederland. De reis was gericht op het verkennen van de mogelijkheden 
om een relevante geloofsgemeenschap te kunnen zijn vanuit een absolute 
minderheidspositie, in een stad waarin enerzijds het culturele leven tot grote bloei is 
gekomen, anderzijds de sociale en politieke kwesties van deze tijd (armoede, duurzaamheid, 
migranten) als zeer dringend ervaren worden en eerder vanuit polarisatie dan vanuit 
consensus benaderd worden.  
Zeer veel dank geldt voor het beroep dat studenten konden doen op een bijdrage van het 
Vera Gottschalk Fonds ter ondersteuning van de onkosten van de reis. 
 
Nascholing en overige programma’s 
 
Het Arminius Instituut bood een ruime keuze van mogelijkheden tot nascholing aan, deels 
door ons zelf georganiseerd, deels geselecteerd uit het aanbod van andere partijen, of in 
samenwerking met anderen tot stand gekomen. Voor de studieverloven van de predikanten 
wordt gebruik gemaakt van de formulieren die door het seminarium daarvoor zijn opgesteld. 
Dit formulier helpt om de structuur en met name de output van een studieverlof van 
tevoren in kaart te brengen. 
Op 6 april 2019 werd door het Arminius Instituut meegewerkt aan de inspiratiedag 
Contextueel Bijbellezen te Naarden, georganiseerd door Kerk in Actie in samenwerking met 
enkele andere instellingen. Een van onze proponenten verzorgde een workshop. Op 24 mei 
2019 werd in samenwerking met het convent een symposium rond het nieuwe boek “Ons 
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Leven Vieren” gehouden in de remonstrantse kerk van Naarden-Bussum. Twee van de 
studenten droegen bij aan het plenaire programma, Mignon van Bokhoven en Claartje 
Kruijff. In de workshops waren ook diverse anderen betrokken. Op 8 juni en 30 september 
2019 vond zeer goed bezocht symposia plaats in Antwerpen, beide gewijd aan de 
voorgeschiedenis en het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap aldaar vier eeuwen 
geleden.  
In het verslagjaar verschenen twee deeltjes in de Arminiusreeks: De maaltijd die verbindt 
van predikant Peter Korver, het resultaat van zijn studieverlof, dat hij besteedde aan het 
thema maaltijdvieringen, en Pelagius: (voor)vader van de remonstranten? Leven, leer en 
actualiteit van de hand van Johan Bouwer, oud-lid van het College van Curatoren. 
 
College van Curatoren 
 
In de verslagperiode werd afscheid genomen van twee curatoren: Johan Bouwer en Jaap 
Marinus (studentlid). Als nieuw studentlid is Leonie van Staveren tot het College van 
Curatoren toegetreden. Overige leden van het College van Curatoren zijn dd. 1 maart 2020: 
Peter Nissen (voorzitter), Lense Lijzen, Arja Hamburger (interim-penningmeester), Albert 
Verdam en Marthe de Vries. Volgens de kerkorde zijn de leden van de staf adviserend lid van 
het curatorium. Christa Anbeek, Bert Dicou en Elza Kuyk participeren in die hoedanigheid in 
alle vergaderingen. De secretarisfunctie wordt formeel vervuld door Elza Kuyk. 
Christa Anbeek gaf op 8 november 2019 aan dat ze het waarnemend rectorschap neerlegt. 
Ze verwees naar de stemming die op 15 juni in de AV plaatsvond en naar de komende AV 
van Beraad op 16 november, en wilde de weg vrijmaken voor een gesprek over het 
rectorschap los van de persoon Het rectoraat hoeft immers niet aan het hoogleraarschap 
gekoppeld te zijn. 
Kort na het genoemde overleg heeft Marthe de Vries zich bereid verklaard om tot de AV in 
juni 2020 de taak van waarnemend interim-rector op zich te nemen. 
Arja Hamburger gaf in de vergadering van 8 november aan dat ze haar curatorschap 
neerlegt, maar ze zal nog aanblijven tot er een nieuwe penningmeester is gevonden. Het 
College van Curatoren is in gesprek met een kandidaat voor het penningmeesterschap. 
 
Het College heeft in de verslagperiode vijfmaal vergaderd: op 9 mei, 6 juni, 20 september, 8 
november 2019 en op 23 januari 2020. Tussentijds heeft het dagelijks bestuur van het 
College nog verschillende malen overleg gehad. Op 6 juni zijn er toelatingsgesprekken met 
kandidaat-studenten gevoerd door een afvaardiging van het curatorium. 
 
Twee kandidaten zijn tot de opleiding toegelaten. De toelating is vooralsnog voor een jaar. In 
mei 2020 wordt een vervolggesprek gehouden. 
Voor het studiejaar 2020-2021 is een vaste datum voor toelatingsgesprekken vastgesteld op 
28 mei 2020 met als deadline voor aanmelding 14 mei 2020. 
 
In het verslagjaar is het overleg tussen het faculteitsbestuur en het curatorium voortgezet 
over de implementatie van het besluit van de minister van OCW over herziening van de 
financiering van de ambtsopleidingen (1 december 2016). De overeenkomst van 2013 is 
vervangen door een nieuw type overeenkomst volgens een eensluidend format waarmee de 
VU de samenwerking met alle ambtsopleidingen vaststelt. Precieze bepalingen voor wat 
betreft het Remonstrants Seminarium zijn naar tevredenheid uitonderhandeld met de VU. 
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De samenwerkingsovereenkomst tussen de Remonstrantse Broederschap en de VU is dan 
ook in 2019 door vertegenwoordigers van de Commissie tot de Zaken, het Remonstrants 
Seminarium en de decaan van de Faculteit Religie en Theologie van de VU ondertekend. 

 
VU programma Bridging Gaps 
 
In 2016 en 2017 participeerde het Arminius Instituut in het programma Bridging Gaps, een 
uitwisselingsprogramma voor theologiestudenten uit het zuidelijk halfrond en Oost-Europa. 
In 2018 en 2019 was daarvan afgezien vanwege gebrek aan fondskracht en de noodzaak tot 
concentratie op het initieel onderwijs. In de vergadering van 23 januari kon gemeld worden 
dat de eerder gereserveerde gelden (uit onder meer Geloof en Samenleving) voor een 
bridging gaps-student in najaar 2020 nog beschikbaar waren. Participatie vanuit het 
Arminius Instituut zal naar verwachting hiermee voor het laatst zijn, gezien de vrij hoge 
kosten per student. Inhoudelijk is het interessant, omdat Unitarische studenten via dit 
programma (en onze contactpersoon voor Transsylvanië, ds Tina Geels) naar de VU komen. 
Dit wordt door de organisatie ervaren als een verrijking van de Bridging Gaps-
studentenpopulatie. 
 
Website 
 
De website www.arminiusinstituut.nl geeft een overzichtelijke presentatie van de 
studiemogelijkheden, nieuws vanuit de opleiding, nieuwsitems betreffende 
wetenschappelijke activiteiten en publicaties, en achtergronden. Uiteraard is er ook 
aandacht voor de eigen reeks van het Arminius Instituut, de Arminiusreeks. Verder is er een 
personen-pagina met een veelheid aan remonstrantse expertise en worden de diverse 
onderzoeksprojecten van het Instituut beschreven. Behalve met een eigen website 
presenteert het Instituut zich online via Facebook met 450 (ook buitenlandse) volgers. 
Verder is er een digitale Nieuwsbrief voor abonnees ingesteld. 
 
Structurering onderwijsprogramma 
 
Op basis van de ervaringen in de voorgaande jaren werden een aantal verbeteringen in het 
seminariumonderwijs doorgevoerd. De roostering van de colleges is beter afgestemd op 
studeren in deeltijd, de lesplaats is vaak verplaatst van Amsterdam naar Utrecht (wat voor 
de meeste studenten en enkele docenten gunstig is) en studenten zijn beter geïnstrueerd 
m.b.t. de zwaarte van de modules. Per september 2019 wordt actief gebruik gemaakt van 
CANVAS, de digitale onderwijsomgeving van de VU. Bedoeling is dat er minder gebruik 
gemaakt zal worden van de dropbox. Met studenten onderhouden Bert Dicou en Elza Kuyk 
o.a. contact via een what’sapp-groep, die onder beheer staat van Jaap Marinus. De app 
heeft een zakelijke -, sociale - en een platformfunctie. 
 
Studiebijdrage studenten 
 
In de vergadering van het College van Curatoren op 20 september zijn de tarieven van de 
studiebijdrage bijgesteld vanaf de derde periode (februari 2020) naar € 264 per kwartaal. 
Het bedrag is gebaseerd op de kosten van een pre-mastertraject. Voor alle kwartaal 
bijdragen in 2020 is dit tarief van kracht. Wie elders al een studiebijdrage betaalt, is voor de 

http://www.arminiusinstituut.nl/
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duur daarvan vrijgesteld van deze bijdrage, omdat wettelijk gezien maar eenmaal 
collegegeld geïnd mag worden. 
 
Wetenschappelijk coördinator 
 
De wetenschappelijk coördinator vervult een adviserende en beleidsvoorbereidende rol naar 
het curatorium. Onder de vaste taken vallen de diverse vormen van afstemming met de VU, 
waaronder het contact met andere ambtsopleidingen, onderwijsorganisatie en 
onderwijsontwikkeling. Voor de studenten vervult ze de rol van studiecoördinator. Vragen 
vanuit de landelijke website m.b.t. de opleiding worden door haar afgehandeld. De nieuwe 
overeenkomst met de VU geeft niet alleen meer aanleiding, maar ook meer mogelijkheden 
om voor de ontwikkeling van onderwijskwaliteit de samenwerking te zoeken. Opstellen van 
het rooster, studiegids, stagegids, overeenkomsten met gastdocenten en coördinatie van de 
stages horen bij haar taken. Wat nascholingsactiviteiten betreft was ze intensief betrokken 
bij het symposium op 30 september in Antwerpen. Voor Arminiusreeks nr. 5 deed ze 
redactioneel werk. Sinds december 2019 is ze secretaris van de taakgroep Theologie en 
Bezinning. Op 24 januari 2020 gaf ze een lezing op het door het Doopsgezind Seminarium 
georganiseerde symposium “De stad en de religie, religies in de stad”, getiteld Tussen, 
erfgoed, kunst en religie: de Oude Kerk in Amsterdam. 
 
Publicaties en activiteiten van de wetenschappelijke staf 
 
Bert Dicou 
 
Publicaties: redactie boeken 
 
Bert Dicou, Claartje Kruijff, Joost Röselaers, red., Ons leven vieren. Remonstranten en 
anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk, Utrecht 
2019 
 
Bert Dicou en Koen Holtzapffel (red.), Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen 
Middelburg 2020 
 
Publicaties: artikelen 
 
“God eren en dienen”, “De collecte”, “De maaltijd van brood en wijn”, “Nieuwe leden 
ontvangen aan de maaltijd”, “Bevestigen (nieuwe leden)”, “Scheiding”, “De paasnacht”, in: 
Bert Dicou, Claartje Kruijff, Joost Röselaers, red., Ons leven vieren. Remonstranten en 
anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk, Utrecht 
2019 
 
“Preekschets Rechters 6,15”, Preekwijzer 18 augustus 2019 (www.preekwijzer.nl) 

 
“Preekschets Judit 9,10”, Preekwijzer 25 augustus 2019 (www.preekwijzer.nl) 
 
“Waarheen de Geest ons drijft. Op pad met Simson”, in: Bert Dicou en Koen Holtzapffel 
(red.), Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen, Middelburg 2020, 43-57 
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Redactie Arminiusreeks  
 
Johan Bouwer, Pelagius: (voor)vader van de remonstranten? Leven, leer en actualiteit, 
Arminiusreeks 5, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk,  Amsterdam 2019. 
 
Begeleiding masterscripties (in het onderwijsdeel Spiritual Care) 
 
Jan Berkvens, Wat film met ons doet. Over zingeving, betekenisverlening en maatgevende 
kaders tijdens de Roze Filmdagen 2019 (2019) 
 
Mignon van Bokhoven, Liturgie van kwetsbaar leven. Een verkennende studie naar de 
contouren van een liturgie van kwetsbaar leven in het licht van de samenhang tussen 
grenservaringen, liturgie en theologie. (2020) 
 
Begeleiding proponentsscripties 
 
Tweede beoordelaar bij:  
 
Jan Berkvens, Van kerkbank naar bioscoopstoel – Over filmactiviteiten en zingeving in 
remonstrantse en samenwerkingsgemeentes (2019) 
 
Claartje Kruijff, Tegenplekken in een verwoestijnde maatschappij (2019) 
 
Elly van Kuijk-Spaans, Een land in tranen… Een verkennend theoretisch en empirisch 
onderzoek naar de publieke articulatie van collectieve contrastervaringen aan de hand van 
uitwerkingen bij de MH17ramp (2019) 
 
Organisatie symposia en studiedagen 
 

Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen, Naarden 6 april. Georganiseerd door Kerk in Actie, 
Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie, de PThU, het Arminius Instituut en de 
Protestantse Gemeente Naarden 
 
Gezamenlijk met het convent georganiseerde studiedag/conventsdag ‘Ons leven vieren, 
Bussum, 24 mei  
Twee Antwerpse jubileumsymposia 
 
Remonstranten in Antwerpen 1619 / 2019 (I), Protestantse Kerk De Wijngaard, Antwerpen, 8 
juni  
 
Remonstranten in Antwerpen 1619 / 2019 (II), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Antwerpen, 30 september 
 
Missie in de marge. Op zoek naar een plaats voor kwetsbaarheid en marginaliteit in een 
theologisch model van missie, Mechelen 19 november 
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Welkom aan tafel. Werkplaats voor vernieuwende liturgie, Antwerpen 20 februari  
 
Lezingen  
 
“Eerste dagen. De geboorte van een kerkgenootschap”, lezing symposium Remonstranten in 
Antwerpen 1619 / 2019 (II), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, 30 
september 
 
 “Remonstrantse Broederschap: 400 jaar geleden opgericht in Antwerpen”, Lezing Vrienden 
van Museum Plantin-Moretus, Antwerpen 23 oktober  
 
“Marginaliteit en kwetsbaarheid in de post-christelijke missionaire theologie van 
contemporaine Britse kerkinnovatieve bewegingen”, lezing Missie in de marge. Op zoek naar 
een plaats voor kwetsbaarheid en marginaliteit in een theologisch model van missie, 
Mechelen 19 november 
 
“De ‘Welcome Table’ in de christelijke geloofstraditie”, lezing Welkom aan tafel. Werkplaats 
voor vernieuwende liturgie, Antwerpen 20 februari  
 
VU, Faculteit Religie en Theologie 
 
Lidmaatschap CCBI (Centre for Contextual Biblical Interpretation) 
 
Convent 
 
Leiding gegeven (samen met voorzitter convent dr. Koen Holtzapffel) aan 
samenwerkingsproject Arminius Instituut en leden van het convent: Levensverhalen en de 
Bijbel. Tevens resulterend in een boek, Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen 
(zie bij publicaties), wat eveneens het landelijke jaarthema is van de RB voor 2020-2021.  
 
Remonstranten, algemeen 
 
Voorjaar 2019: deelname beraad C3 (convent, curatorium, CoZa) 
 
Deelname aan voorbereiding en uitvoering AV’s van Beraad maart en november 2019. 
 
Voorzitter Taakgroep Liturgie, tot december 2019. In die functie: coördinator van het project 
Vrijzinnig Vieren, dat resulteerde in het nieuwe remonstrants Liturgieboek Ons leven vieren 
(zie bij publicaties) en het gelijknamige symposium op 24 mei. 
 
Mede-organisatie en jurylid ‘Het Vrije Lied’, wedstrijd en landelijk evenement (Geertekerk 
Utrecht, 22 juni) 
 
Vanaf december 2019: Voorzitter Taakgroep Theologie en Bezinning. (Voortzetting van het 
werk van de eerdere drie Taakgroepen Theologie, Liturgie en Spiritualiteit). 
 
Christa Anbeek 
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Publicaties 
 
Anbeek, Christa & Willem Jan Renger & Hester van Zuthem (2019). Tussen Zon en maan. 
Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid. Utrecht: Ten Have. 
 
Alma, H. & Anbeek, C. (in press). Ethical, existential and spiritual re-orientation. In S. Gill & G. 
Thomson (Eds.), Ethical Education. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Joke Catharina van Nieuw Amerongen-Meeuse, Hanneke Schaap-Jonker, Carmen 
Schuhmann, Christa Anbeek & Arjan W. Braam (2019) The “religiosity gap” in a clinical 
setting: experiences of mental health care consumers and professionals, Mental Health, 
Religion & Culture, 21:7, p. 737-752. 
 
Joke C. van Nieuw Amerongen-Meeuse, Hanneke Schaap-Jonker, Christina Hennipman-
Herweijer, Christa Anbeek & Arjan W. Braam (2019): Patients’ Needs of Religion/ Spirituality 
Integration in Two Mental Health Clinics in the Netherlands, Issues in Mental Health Nursing, 
volume 40 Issue 1, p. 41-49. 
 
Joke C. van Nieuw Amerongen-Meeuse, Hanneke Schaap-Jonker, Gerlise Westerbroek, 
Christa Anbeek & Arjan W. Braam (2020): Conversations and beyond: Religious/spiritual care 
needs among clinical mental health patients in the Netherlands, Journal of Nervous and 
Mental Disease (geaccepteerd) 
 
Fokke Obbema (2019). De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan. 
Christa Anbeek, theoloog. Amsterdam: Atlas Contact, p. 233-240 
 
Masterscripties VU 
 
Joël Vlasblom (augustus 2019) Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel. Een onderzoek 
naar de mogelijkheden en beperkingen van herstelgericht justitiepastoraat (Christa Anbeek 
eerste begeleider) 
 
Madelief Brok (januari 2020). Theater en Remonstrantse Vernieuwingsplekken. Een 
onderzoek naar de relevantie van het werk van Victor Turner en Richard Schechner voor 
Remonstrantse vernieuwing (Christa Anbeek eerste begeleider) 
 
Mignon van Bokhoven (januari 2020). Liturgie van kwetsbaar leven. Een verkennende studie 
naar de contouren van een liturgie van kwetsbaar leven in het licht van de samenhang tussen 
grenservaringen, liturgie en theologie (Christa Anbeek tweede begeleider) 
 
Bianca Vlaar (februari 2020). Luisteren bij geestelijke verzorging. (Christa Anbeek eerste 
begeleider). 
 
Proponentswerkstukken (en examens): 
Claartje Kruiff 7 september 2019 TEGENPLEKKEN IN EEN VERWOESTIJNDE MAATSCHAPPIJ. 
(Christa Anbeek eerste begeleider) 
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Elly van Kuijk-Spaans 7 september 2019 EEN LAND IN TRANEN…  Een verkennend theoretisch 
en empirisch onderzoek naar de publieke articulatie van collectieve contrastervaringen aan 
de hand van uitwerkingen bij de MH17ramp (Christa Anbeek eerste begeleider) 
 
Joël Vlasblom 19 oktober 2019 DE THEOLOGIE VAN H.J. HEERING. Levensbeschouwelijke 
reflectie voor het herstelgericht justitiepastoraat (Christa Anbeek eerste begeleider) 
 
Jan Berkvens 19 oktober 2019 VAN KERKBANK NAAR BIOSCOOPSTOEL. Over filmactiviteiten 
en zingeving in remonstrantse en samenwerkingsgemeentes. 
 
Begeleiding studenten 
Als hoogleraar voer ik op aanvraag begeleidingsgesprekken met studenten. Deze gaan over 
voortgang studie, stages, aansluiting bij de remonstranten, scriptie-onderwerp, inbedding 
VU, etcetera. 
 
Promotiecommissies 
Radboud University Nijmegen: Michel Dijkstra. In alle dingen heb ik rust gezocht. Eenheid en 
veelheid bij Meister Eckhart en zenmeester Dōgen (promotie 10 september 2019) 
 
Radboud University Nijmegen: Egbert van Dalen. De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke 
kanker. Een religiewetenschappelijk onderzoek naar verklaringen, het onverwachte, tragiek 
en de gewaarwording van het andere (promotie 8 november 2019) 
 
Vrije Universiteit Amsterdam: Elsbeth Littooij Global meaning  in people with  spinal cord  
injury or stroke:  content, changes and  perceived influence  on rehabilitation (promotie 11 
oktober 2019) 
 
PhD-begeleidingen 
UvH 

• Claudy Weijers, Ma, Spiritual counsellor in an organisation for elderly care, C. Anbeek 
promotor, W. van der Vaart co-promotor, (G. Lensvelt Mulder promotor). 

• Joke C. Van Nieuw Amerongen-Meeuwse, MD, Religion/spirituality in psychiatric 
treatment, Arjan W. Braam promotor,. C.W. Anbeek promotor 

 
VU 

• Iris Speckmann, Bijeengebracht om te eten: fenomenologisch onderzoek naar het 
doopsgezinde avondmaalsritueel in de geseculariseerde Nederlandse context. F. Enns 
promotor, C. Anbeek promotor 

• Hans Le Grand, A theology for the religious seeker, a pluralist perspective based on 
the framework of Gordon Kaufman. Prof. C.H. Doude van Troostwijk, Ph.D. Habil, VU 
and Luxembourg School of Religion & Society, Prof. C.W. Anbeek, Ph.D. VU, Prof. 
C.W. Anbeek, Ph.D. VU, Prof. D.P. McKanan, Ph.D., Harvard Divinity School 

 
Bestuurlijk 

• Overleg seminarium en faculteitsbestuur VU (als waarnemend rector). 
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• Seminariumraad, vergaderingen, deelname onderwijsvisitatie faculteit Religie & 
Theologie VU (als waarnemend rector) 

• Curatorenvergaderingen 

• Stafvergaderingen remonstrants seminarium 

• Adviseur Commissie tot de Zaken, aanwezig bij maandelijkse vergaderingen en 
heidagen, aanwezig bij CVO’s, Algemene Vergaderingen van Beraad en Algemene 
Vergadering van Bestuur. 

 
Valorisatie, presentie in wereld 
Consultatie 

• Als schrijver van boeken over kwetsbaarheid word ik regelmatig benaderd door 
mensen die iets ingrijpends meemaken,  met de vraag om een gesprek. Ik bied hen 
altijd een eerste gesprek aan, soms komen daar meer gesprekken uit voort (ongeveer 
10 gesprekken per jaar). 

• Daarnaast word ik gevraagd voor gastcolleges door opleidingen die met het 
Dialoogspel Tussen Zon en Maan werken (Hogeschool Amsterdam, Zadkine MBO-
opleidingen Rotterdam, HVB-v Hogeschool Zwolle VIAA) 

 
Lezingen en symposia 
Voor remonstranten:  

• 28 maart 2019 Publiek Interview over Voor Joseph en zijn broer Uytenbogaert 
Centrum Den Haag 

• 8 juni 2019 Antwerpen symposium Remonstranten 400 jaar lezing: Theologie van de 
kwetsbaarheid als mogelijkheidsvoorwaarde voor transformatie van de 
remonstrantse geloofsgemeenschap. De Wijngaard, Antwerpen. 

• 14 september 2019 Wat is liefde? Lezing Slotsymposium 400 jaar Remonstranten. 
Rode Hoed Amsterdam 

 
Voor overig publiek:  

• 8 maart 2019 Jaarcongres Reliëf Over leven & over lijden Ontdek de waarde van 
contrastervaringen! 

• 24 maart 2019 Vrijzinnigen Lunteren lezing Kom Spelen! 

• 4 april 2019 Defensie: CIO-M/Protestantse Geestelijke Verzorgers conferentie ‘van 
waarde zijn’ Dagworkshop Dialoogspel Tussen zon en maan. Landgoedhotel 
Stakenberg Elspeet. 

• 13 april 2019 Workshopdag Tussen zon en maan. Kartel Antropia Driebergen 

• 16 april 2019  Kom Spelen!  Master Begeleidingskunde Hogeschool Rotterdam 

• 7 mei 2019 De kracht van kwetsbaarheid Hospice Bardo Hoofddorp 

• 16 mei 2019 de Ontdekfabriek, Strijp S, Eindhoven, Lancering Tussen zon en maan 

• 19 mei 2019 Naarden Vesting publiek interview tijdens Jaarlezing Grote kerk Naarden 
Vesting 

• 13 juni 2019 Trouw in het land. Trouw in Assen. Lezing Christa Anbeek. Drents 
Museum Assen. 

• 14 september 2019 Wat is liefde? Lezing Slotsymposium 400 jaar Remonstraten. 
Rode Hoed Amsterdam 
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• 15 september 2019 Debat over Suïcide: Olv Coen Verbaak met: Susanne Heering, 
Christa Anbeek, Jim van Os en Marian Donner De Balie Amsterdam 

• 1 oktober Circle of Life, symposium over derde en vierde levensfase. Lezing: Gelukkig 
oud worden en waardig sterven. Jaarbeurs Utrecht. 

• 4 oktober 2019 Het gewone leven als bron van theologische kennis. Studiedag Friesch 
Godgeleerd Gezelschap met Christa Anbeek. Doopsgezinde Kerk, Leeuwarden 

• 6 oktober 2019 Eindhoven Boekhandel Van Pierre Ervaringen met zon en maan. 
Gesprek met Christa Anbeek, Sigrid Coenradie en Joep Wijsbek 

• 10 oktober 2019 50-jarig jubileum Vrijzinnig Delft! Publiek interview met Christa 
Anbeek over kwetsbaarheid en kracht. Lutherse Kerk Noordeinde Delft. 

• 29 oktober 2019 Platform Levensbeschouwing Zeist. Lezing Christa Anbeek De 
waarde van ontregelende ervaringen. Zeist Doopsgezinde Gemeente 

• 1 november 2019 VPTZ-ZO Friesland 12,5 jaar en Hospice Snelhaven Drachten 10 jaar 
– lezing Christa Anbeek Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. Karmelklooster 
Drachten  

• 10 november 2019 Leidse Studenten Ecclesia Op eigen kracht. Lezing over de 
zelfgekozen dood.  

• 11 november symposium Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid lezing 
Over kwetsbaarheid en ont-worden. Bergkerk Amersfoort. 

• 13 november 2019 Leiden Bette Westera en Christa Anbeek in gesprek over hun 
boeken. Gespreksleider Ronald Meester. 

• 22 november Publiek interview met Christa Anbeek Over kwetsbaarheid en 
vertrouwen. De Fonteinkerk Amersfoort 

• 30 november 2019 Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches: regio 
Rotterdam. Workshopdag over Spelen met Contrastervaringen. Basisberaad, 
Provenierssingel Rotterdam. 

• 16 februari 2020 Nesciolezing VU-Vereniging  Oude Kerkje Kortenhoef Chaos en 
twijfel als begin van geloof. 

• 23 februari 2020 Vrijzinnigen Bennekom Chaos en twijfel als begin van geloof 
 

Interviews en verslagen in media 
 
8 april 2019 Volkskrant. Het verleden was voor mij te gevaarlijk. Interview met Christa 
Anbeek door Fokke Obbema, p. 12-13. 
 
6 oktober Friesch Dagblad. Theologie vinden door levensveranderende ervaringen.   
https://frieschdagblad.nl/2019/10/6/theologie-vinden-door-levensveranderende-
ervaringen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
14 oktober Algemeen Dagblad 50 jaar Vrijzinnig Delft 
 
 
 
 

Verslag opgesteld door Elza Kuyk, Bert Dicou en Christa Anbeek, februari 2020 
Aangenomen op de Algemene Vergadering van Bestuur, 26 september 2020 

 


