
1 
 

Jaarverslag Arminius Instituut – Centrum voor remonstrantse 
theologie (1 maart 2021 – 1 maart 2022) 
 
 
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 Arminius Instituut omvat alle in dit verslag genoemde activiteiten; het seminarium 
beslaat het deel dat zich meer specifiek richt op de opleidingsactiviteiten rond de groep die 
het tweejarig studietraject volgt. Het uitvoeren van het seminariumonderwijs behoort tot de 
hoofdtaken van het Instituut. Het Instituut stond op 1 maart 2021 o.l.v. interim-
waarnemend rector prof.dr. Peter Nissen. Hij legde hij per 1 juli 2021 deze functie neer. Van 
1 juli tot 31 december 2021 was de positie van rector vacant. Op 1 januari 2022 is dr. Goos 
Minderman als rector ad interim aangesteld. Verder zijn aan het seminarium als stafleden 
verbonden: prof. dr. Christa Anbeek (hoogleraar), dr. Bert Dicou (docent) en drs. Elza Kuyk 
(wetenschappelijk coördinator). Bert Dicou is m.i.v. 1 januari 2022 voor een dag per week 
gedetacheerd voor projectleiderschap 'City Chaplaincy’ vanuit de Faculteit voor Protestantse 
Theologie en Religie in Brussel. 
 
Voortgang onderwijs en proponentsexamens  
 

• Veel van het onderwijs moest in de verslagperiode online worden gegeven. Voor 
enkele grotere bijeenkomsten is gebruik gemaakt van de Doopsgezinde Kerk in 
Utrecht. 

 

• In collegejaar 2020-2021 werden de vakken Pastoraat in vrijzinnig perspectief en 
Liturgie niet aangeboden om in 2022-2023 terug te keren. De afweging daarvoor is de 
groepsgrootte. In 2021 werd de laatste collegereeks Remonstrantica door Peter 
Nissen gegeven met een record aantal van vijftien deelnemers (studenten en acht 
andere belangstellenden). Bert Dicou verzorgde de colleges Ecclesiologie, Homiletiek 
en het extra-curriculaire Bijbel Basis. Christa Anbeek verzorgde de colleges Dialoog 
van kwetsbaarheid. De seminariumbijeenkomsten vonden plaats onder 
verantwoordelijkheid van de drie docenten. 

• In de verslagperiode legden vier studenten hun proponentsexamen af. Op 3 juli 
deden Mignon van Bokhoven, Susanne van der Sluijs en Anneke v.d. Velde in de 
Parkstraatgemeente in Arnhem proponentsexamen (onder de dan geldende 
coronacondities van een maximum van 50 aanwezigen). Op 18 september volgde 
Gerdienke Ubels in de Johanneskerk in Amersfoort (eveneens met het maximum van 
50 aanwezigen). 

• Onder de activiteiten van het College van Curatoren worden de toelatingsgesprekken 
genoemd die plaatsvonden op 20 mei en 30 september 2021. De situatie op 1 maart 
2022 is dat er in totaal twintig studenten staan ingeschreven. 

• In voorjaar 2021 hebben we een evaluatie uitgezet onder de oud-studenten (sinds 
2016, start van de huidige opleidingsroute) en studenten van de opleiding. Van de op 

http://www.arminiusinstituut.nl/
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dat moment negen oud-studenten ontvingen we acht ingevulde vragenformulieren. 
Van de negentien zittende studenten ontvingen we er elf. 

• Na afloop van een afgeronde module, ontvangen de studenten een vragenlijst over 
de module; dit is onderdeel van de kwaliteitszorg. 

Stages en proefvieringen 
 

• De vier stages waren enigszins gecompliceerd door zowel de coronapandemie als 
door de ongelijke timing van de betreffende studenten, maar van de vier stages 
(ingezet in najaar 2020/ voorjaar 2021) zijn er drie afgerond met een positieve 
beoordeling; de vierde wacht nog op afronding. De groepssupervisie moest 
grotendeels online plaatsvinden. 

• Het plannen van proefvieringen was met de coronapandemie een extra lastigheid. 
Op 2 mei 2021 vond de proefviering van Jan Douwes plaats in de Geertekerk; op 12 
september een uitgestelde proefviering van Leonie van Staveren in Antwerpen (VPKB 
in de Sanderusstraat); op 3 oktober hield Aly Meijer haar proefvering in de 
Doopsgezinde Kerk in Arnhem en op 24 oktober was de laatste, van Jesse Gruiters in 
de Geertekerk. Een proefviering van Madelief Brok was niet meer aan de orde 
vanwege haar eerdere gemeentestage in Hilversum. Bij de proefvieringen waren 
stafleden, curatoren en medestudenten aanwezig. 

• De staf en het curatorium zijn Alke Liebich (groepssupervisor), Froukje Pitstra 
(stagedocent) en de werkbegeleiders Florus Kruyne, Ruud Mulder (Doopsgezind), 
Marthe de Vries en Claartje Cruijff dankbaar voor hun bijdrage aan vier leerzame 
stagetrajecten. 

• In januari 2022 is een nieuwe groep van drie studenten met de stage begonnen in de 
gemeentes Rotterdam, Naarden-Bussum en Wassenaar (Vrijzinnig Wassenaar). 
Opnieuw zijn Froukje Pitstra (stagedocent) en Alke Liebich (groepssupervisor) 
verbonden aan het stagetraject.  

 
Planning 2021-2022 
 
De complicaties voor samenkomsten m.b.t. de coronapandemie zoals die in het vorig 
jaarverslag beschreven stonden, deden zich ook in deze verslagperiode voor, met iets meer 
gewenning aan de flexibiliteit die de aanpassingen van iedereen vergen. Met name 
bijeenkomsten in grote groepen blijven een punt van zorg en vergt het huren van grotere 
ruimtes, zoals de Doopsgezinde Kerk in Utrecht. 
 
Aanschuifonderwijs 
 
Ook in het studiejaar 2021-2022 zijn modules opengesteld voor belangstellenden als 
aanschuifonderwijs. Er kan gekozen worden voor alleen deelname aan de colleges of voor 
colleges inclusief een toets. Voorwaarden zijn te vinden op de website. Voor het curriculum 
van 2020-2021 waren voor de colleges Remonstrantica buiten de eigen studenten acht 
overige deelnemers waarvan vijf als (betalende) aanschuifstudent. Voor Ecclesiologie was er 
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een aanschuifstudent en voor de colleges Dialoog over kwetsbaarheid 
(praktische/systematische theologie) waren er twee aanschuifstudenten. 
 
Nascholing en overige programma’s 
 
Het Arminius Instituut bood opnieuw nascholing aan, deels door ons zelf georganiseerd, 
deels geselecteerd uit het aanbod van andere partijen, of in samenwerking met anderen tot 
stand gekomen. In het convent was behoefte om de nascholing opnieuw onder de loep te 
nemen. In november 2021 heeft het curatorium besloten dat Hetty Zock en Christa Anbeek 
met een commissie van het convent hierover in overleg gaan. 
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. De organisatie van de 
nascholing wordt mede ondersteund door Vera Kok, secretaresse van het Doopsgezind 
Seminarie, die op declaratiebasis werk voor het Remonstrants Seminarium verricht. 
 

• Bert Dicou en Elza Kuyk hebben in samenwerking met de collega’s van het 
Doopsgezind Seminarie een serie webinars georganiseerd onder de titel ‘Tolerantie 
en Turbulentie’. De online bijeenkomsten vonden plaats op 15, 22 en 29 april 2021 en 
trokken ongeveer 70 belangstellenden. 

 

• Op 13 november 2021 vond de tweede editie van het project ‘Het Vrije Lied’ plaats in 
de Geertekerk, onder voorzitterschap van Bert Dicou. 

 
Publicaties 
 
Het in de vorige verslagperiode genoemde zesde deel van de Arminiusreeks (Remonstranten 
in Antwerpen, de teksten van het door het Arminius Instituut georganiseerde congres in 
Antwerpen in 2019, red. August den Hollander) is in Brazilië een Portugese vertaling 
verschenen:  ‘Prefácio ‘ en  ‘Primeiros dias. O nascimento de uma igreja ‘ in Remonstrantes 
na Antuérpia, 1619 – 2019. 450 anos de Irmandade Remonstrante’, Sao Paulo 2021. 
Voor de publicaties van Bert Dicou en Christa Anbeek, zie bijlage. 
 
College van Curatoren 
 

• In de verslagperiode deden zich twee personele wijzigingen voor. Waarnemend 
rector Peter Nissen gaf in een bericht voor de Algemene Vergadering van 12 juni 
2021 aan dat hij om gezondheidsredenen niet beschikbaar was voor een nieuwe 
termijn en trad per 1 juli 2021 terug. Hij zou nog wel als docent zijn laatste 
collegeserie remonstrantica verzorgen. De tweede personele wijziging vond plaats op 
1 januari 2022 met het aantreden van Goos Minderman als rector ad interim. Zijn 
positie als penningmeester van het curatorium bleef ongewijzigd. 

• In september 2021 had normaal gesproken een wisseling in de 
studentvertegenwoordiging plaats moeten vinden, maar een andere belangstellende 
is in de verslagperiode nog niet gevonden. 
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• Op 25 september 2021 was Elza Kuyk namens het curatorium bij de opening van het 
academisch jaar van het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht, met een 
afscheidscollege van mgr. Joris Vercammen. 

• Op 30 september vond aansluitend aan een vergadering een lang uitgesteld afscheid 
van diverse curatoren plaats met een etentje en met hartelijke dankwoorden. Het 
afscheid betrof Arja Hamburger, Johan Bouwer, Marthe de Vries en Peter Nissen. 
Voor de nieuw aangetreden curatoren was het een nadere kennismaking. 

• De samenstelling van het College van Curatoren is op 1 maart 2022: Albert Verdam 
(voorzitter), Goos Minderman (penningmeester), Peter Korver, Hetty Zock, Lense 
Lijzen en Jan Douwes (studentlid). Volgens de kerkorde zijn de leden van de staf 
adviserend lid van het curatorium. De secretarisfunctie werd formeel vervuld door 
Elza Kuyk en is inmiddels overgenomen door Goos Minderman. 

• Het College heeft in de verslagperiode viermaal vergaderd: op 4 maart, 20 mei, 30 
september en 12 november 2021. 

• Op 20 mei vonden toelatingsgesprekken plaats met vier nieuwe kandidaten, die alle 
vier per 1 september 2021 tot de studie zijn toegelaten. Op 30 september vond een 
gesprek met een vijfde belangstellende plaats, die toen al colleges remonstrantica 
volgde. Hij werd toegelaten tot de opleiding met terugwerkende kracht per 1 
september. 

• Met een van de zittende studenten is een regeling getroffen over opschorting van de 
studie voor heel collegejaar 2021-2022. In augustus 2022 zal deze student kiezen 
voor hervatting van zijn studie dan wel voor uitschrijving. 

• Voor het studiejaar 2022-2023 is een vaste datum voor eventuele 
toelatingsgesprekken vastgesteld op 2 juni 2022 met als deadline voor aanmelding 19 
mei 2022. 

• Voornaamste activiteit van het curatorium was de ontwikkeling van een 
meerjarenbeleidsplan met een meerjarenbegroting, dat goed aansluit bij de ambities 
die verwoord zijn in het beleidsplan van de Broederschap. De route van dit 
meerjarenbeleidsplan door de diverse remonstrantse gremia is in de verslagperiode 
nog niet afgerond en loopt nog door. 

• De staf van het Seminarium en het moderamen van het Convent hebben overlegd 
over gezamenlijk te agenderen thema’s. 

• Terugblik op proponentsexamens van 2021 leert dat er de afsluitende fase van de 
studie meer aandacht behoeft. De interesse van de beroepsgroep (conventsleden) 
voor de proponentsexamens is gering. Het curatorium is voornemens de organisatie 
en kosten van de examens onder de loep te nemen.  

 
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. Behalve met een eigen 
website presenteert het Instituut zich online via Facebook met 450 (ook buitenlandse) 
volgers. 
 
Studiebijdrage studenten 
 

http://www.arminiusinstituut.nl/
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Voor collegejaar 2020-2021 was de studiebijdrage vastgesteld op € 280 per kwartaal. Wie 
elders al een studiebijdrage (collegegeld) betaalt, is voor de duur daarvan vrijgesteld van 
deze bijdrage, omdat wettelijk gezien maar eenmaal collegegeld geïnd mag worden. In juli 
2021 heeft het curatorium besloten de regeling te herzien m.i.v. januari 2022. De kosten van 
de opleiding aan het Seminarium worden gefinancierd uit een bijdrage vanwege het Rijk, 
alsmede door de Remonstrantse Broederschap. Gelijk zovele kerkgenootschappen moet de 
Broederschap vandaag de dag aanzienlijke bezuinigingen doorvoeren. Dat heeft ook 
implicaties voor de voorwaarden rond de financiële tegemoetkoming door de Broederschap 
aan de gestaag stijgende kosten van de opleiding. Tegen die achtergrond heeft het College 
van Curatoren moeten besluiten om de studiebijdragen van de studenten meer in lijn te 
brengen met het wettelijk collegegeld, en tegen die achtergrond de volgende bedragen als 
studiebijdrage vastgesteld: 
 
Tarieven studiebijdrage 2022-2023 (een collegejaar kent vier studieperioden) 
 
Per studieperiode tot 1 september 2022  € 280 
Inschrijftarief m.i.v. 1 januari 2022   € 360 
Per studieperiode m.i.v. 1 september 2022  € 360 
Inschrijftarief m.i.v. 1 januari 2023   € 400 
Per studieperiode m.i.v. 1 september 2023  € 450 
 
Relatie met remonstranten landelijk en met de CoZa 
 

• Tot juli 2021 nam Peter Nissen deel aan het overleg van de CoZa; daarna is dit 
overgenomen door Christa Anbeek. Goos Minderman nam deze taak over vanaf 
januari 2022. 

• In het curatorium werd in voorjaar 2020 de urgentie gevoeld om een fundamenteler 
overleg te voeren met de CoZa over het seminariumonderwijs en de financiering 
ervan. Overleg van voorzitter en penningmeester van het curatorium met het 
moderamen van de CoZa vond enkele keren plaats. Een terugkerend gesprekspunt is 
het traject van het meerjarenbeleidsplan. 

 
Ontwikkelingen op de VU 
 

• Conform de besluitvorming in 2016 voor een lumpsum-financiering van de 
ambtsopleidingen, zou dit model na enige jaren worden geëvalueerd. Voorafgaand 
aan een evaluatie door Bureau Berenschot, vond in het najaar van 2021 een interne 
evaluatie plaats o.l.v. Henk Witte. Christa Anbeek, Elza Kuyk en Goos Minderman 
hebben in deze interne evaluatie geparticipeerd. De bevindingen waren ook nuttig 
voor het curatorium. Een belangrijk punt voor de remonstranten is dat deze structuur 
van financiering los staat van studentaantal (de financiering is niet naar rato, geen 
bedrag per student). Dat geeft een voortdurende druk op de begroting. Goos 
Minderman en Elza Kuyk waren aanwezig bij de presentatie van het rapport van Henk 
Witte op 10 november 2021 ‘De synergie tussen de seminaries en ambtsopleidingen 
en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.’ In de hierop 
volgende fase namen Christa Anbeek en Goos Minderman in december deel aan het 
gesprek op uitnodiging van Bureau Berenschot. 
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• Elza Kuyk participeert in een overleg met enkele van de ambtsopleidingen om de 
kwaliteitszorg te verbeteren. Leon van den Broeke leidt dit proces. 

 
Samenwerking met de Doopsgezinden 
 

• Christa Anbeek was naast Fernando Enns promotor van Iris Speckmann die op 17 
januari 2022 haar proefschrift ‘Bijeen om te eten. Het doopsgezind Avondmaal 
vergeleken met seculiere groepsmaaltijden’ verdedigde in de aula van de Vrije 
Universiteit. 

• Bert Dicou en Elza Kuyk participeren als redactieleden in het boekproject ‘Vindingrijk 
geloven’ (Vrijzinnig Lexicon) van prof.dr. Chris Doude van Troostwijk 

• De nascholingsactiviteiten worden over en weer voor elkaar opengesteld en soms 
samen opgezet en uitgevoerd. Bert Dicou en Elza Kuyk hebben in 2020 en 2021 
ervaring opgedaan met online vormen van nascholing samen met de doopsgezinde 
collega’s. 

 
 
 

Verslag opgesteld door Elza Kuyk 
 

bijlagen van Bert Dicou en Christa Anbeek, februari 2022 
 

220224 Jaarverslag Arminius Instituut 2021-2022 
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Bijlage bij het jaarverslag Arminius Instituut 1 maart 2021—1 maart 2022. 

Publicaties en activiteiten van Christa Anbeek en Bert Dicou 
 
 
Bert Dicou 
 

Publicaties 
 
Bert Dicou en Petra Schipper,  ‘Een onoverbrugbare kloof? Een Antwerps tweeluik over de 
rijke man en de arme Lazarus‘, in: Koen Holtzapffel, red., Geef mij die dwaze meisjes maar. In 
gesprek met Jezus’ gelijkenissen, Middelburg 2021, p. 60-80.  
 

Onderwijs: colleges 
 
Academisch jaar 2020-2021:  

• Liturgie  

• Bijbel Basis 

• Bijbel en Homiletiek 

• Ecclesiologie 

• Seminariumbijeenkomsten 
 

Academisch jaar 2021-2022:  

• Bijbel Basis (privatissimum) 

• Bijbel en Homiletiek 

• Ecclesiologie 

• Seminariumbijeenkomsten 
 

Begeleiding masterscripties (VU eenjarige master Spiritual Care) 
 
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) (Eerste begeleider: Bert Dicou. Tweede lezer: 
Christa Anbeek) 
 

Begeleiding van proponentscripties (afgerond) 

 

Gerdienke Ubels, Niet om te zenden maar om te zijn. Ecclesiologische waarnemingen bij een 
geïmproviseerde audio-praktijk. (Tweede lezer: prof.dr. Miranda Klaver) 

 

Begeleiding van proponentscripties (lopend) 
 
Eerste begeleider van de proponentsscripties van Esther van der Panne en Karen Slootweg. 
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Organisatie symposia en studiedagen 
 
Masterclass ‘Me and My Hero’, i.s.m. HeartEdge en Remonstranten, 12 maart 2021 
 
Webinars ‘Tolerantie en Turbulentie’, Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium, april 
2021 
 

Lezingen  
 
Workshop ‘Contextueel bijbellezen in coronatijd’, Remonstrantse Beraadsdag 13 maart 2021 
(Zoom) 
 
 ‘Een onoverbrugbare kloof? Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus’, 
18 januari 2022, Zoom reeks Gelijkenissen, Remonstranten. Samen met Petra Schipper. 
 
VU, Faculteit Religie en Theologie 
 
Lidmaatschap CCBI (Centre for Contextual Biblical Interpretation) 
 
Begeleiding boekproject en redactielid ‘Vindingrijk geloven’ (Vrijzinnig Lexicon) van prof.dr. 
Chris Doude van Troostwijk 
 
Coördinatie en contactpersoon remonstrantse ondersteuning van het uitwisselingsproject 
Bridging Gaps, najaar 2021. 
 

Convent 
 
Deelname aan het conventsproject ‘Parabels’ van dr. Koen Holtzapffel incl. de landelijk 
aangeboden studiereeks (zie boven) 
 

Remonstranten, algemeen 
 
Mede-organisatie en jurylid ‘Het Vrije Lied’, tweede editie. Wedstrijd. 
Presentatie landelijk evenement, 13 november 2021. 
Het project resulteerde in de uitgave Het vrije lied 2021, Utrecht 2021. 
 
Vertegenwoordiging Arminius Instituut in RB orgaan Inzicht (tot 1 januari 2022).  
 

Internationaal (detachering) 
 
Vanaf 1 januari 2022 gedetacheerd voor 1 dag per week aan de Faculteit voor Protestantse 
Theologie en Religiestudies, Brussel, als projectleider van het project ‘Brussels City 
Chaplaincy’, met op 1 maart 2022 als startevenement de Expert Meeting ‘Being There for the 
City’ (City Chaplaincy), Brussel: https://www.fptr.be/nl/page_city-chaplaincy-
project_336.aspx 
 
 

https://www.fptr.be/nl/page_city-chaplaincy-project_336.aspx
https://www.fptr.be/nl/page_city-chaplaincy-project_336.aspx
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Christa Anbeek 
 

Publicaties 
 

Christa Anbeek, (2021). The Courage to be Vulnerable. Philosophical Considerations, 
International Journal of Philosophy and Theology. 
ttps://doi.org/10.1080/21692327.2021.1880962 
Received 19 Jun 2020, Accepted 21 Jan 2021, Published online: 02 Feb 2021 

 
Toelichting invulling leeropdracht Christa Anbeek 

Mijn werk is gericht communities-with-a-heart. Ik doe onderzoek naar ontregelende 

ervaringen en hoe nieuwe gemeenschapsvorming en waardenoriëntaties door de 

confrontatie met ontregeling en kwetsbaarheid kunnen ontstaan en wat hiervoor nodig is. In 

2019 kreeg ik voor mijn boek Voor Joseph en zijn broer. Van overleven naar spelen en andere 

zaken van ultiem belang de prijs voor het beste spirituele boek van dat jaar. In dit boek 

presenteer ik een dialogisch model waarmee in groepen gereflecteerd kan worden op 

ingrijpende ontregelende ervaringen. Dit hermeneutische narratieve model kan als gids 

dienen om vanuit ontregelingen (op micro-, meso- en macro niveau) richting 

gemeenschapsvorming en transformatie te komen. Het dialogisch model is in samenwerking 

met ontwerpers van de Hogeschool voor de Kunsten en de TU Delft tot een spel ontwikkeld 

Tussen zon en maan. Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid. Dit spel werd 

vervolgens op tal van plekken uitgerold, onder andere in hospices (Hoofddorp, Drachten, 

Rotterdam) , bij supervisoren en coaches (LVSC Rotterdam, Utrecht), De Eik, inloophuis voor 

mensen met kanker en hun naasten Eindhoven, studenten van het conservatorium Utrecht, 

supervisoren huisartsenopleiding Amsterdam, remonstrantse en andere kerkelijke 

gemeentes, de masteropleiding Spiritual Care aan de VU, het remonstrants seminarium. 

Covid-19 bracht de ontwikkelingen rondom het spel tijdelijk tot stil stand. Ik houd mij bezig 

met de verdere theoretische onderbouwing over communities-with-a-heart, onder andere 

door nadere uitwerking van kernconcepten van het dialoogmodel: ontregelende ervaringen, 

liminaliteit, dialoog, communitas, spelen, transformatie en transcendentie. 

Onderwijs: colleges, gastcolleges en begeleiding scripties VU 
 
Academisch jaar 2020-2021:  

• Kwetsbaarheid & Dialogen 

• Eindverantwoordelijke docent voor stages in 2021 (Jan Douwes, Jesse Gruiters, Aly 

Meijer, en Madelief Brok) en de bijbehorende proefvieringen 

• Gastcollege Spiritual Care (31 mei 2021) 

• Seminariumbijeenkomsten 

• Begeleiding van twee masterscripties VU-studenten (geen seminariumstudenten) 
 

Academisch jaar 2021-2022:  

• Kwetsbaarheid & Dialogen 
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• Eindverantwoordelijke docent voor stages in 2022 (Martijn Rozing, Jan Jorrit 
Hasselaar en Sjerp v.d. Vaart) 

• Pre-mastermodule Religieus Humanisme (oktober-december 2021) 

• Gastcollege Spiritual Care (5 februari 2022) 

• Seminariumbijeenkomsten 
 

Begeleiding van proponentsscripties (afgerond) 

 

• Susanne van der Sluijs, P.A. de Génestet Remonstrants dominee te Delft, een 
verkenning van zijn theologie (Tweede lezer: Peter Nissen)  

• Mignon van Bokhoven, Liturgie in kwetsbare tijden. (Tweede lezer: Peter Nissen) 

• Anneke van der Velde, Tussen Geest en maakbaarheid. Vernieuwing bij de PKN en de   
Remonstranten (Tweede lezer: Peter Nissen) 

 
Begeleiding van Proponentsscripties (lopend) 
 
Eerste begeleider van de proponentsscripties van Jaap Marinus, Jesse Gruiters en Leonie van 
Staveren. 
 
Consultaties 
 
Studenten 
Als hoogleraar voer ik gesprekken met alle aankomende studenten (voorafgaande aan 
toelatingsgesprekken curatorium). Ook zijn er begeleidingsgesprekken met studenten die 
reeds met de studie begonnen zijn. Deze gaan over voortgang studie, stages, aansluiting bij 
de remonstranten, scriptie-onderwerp, inbedding VU, persoonlijke existentiële vragen 
opgeroepen door studie aan remonstrants seminarium. 
 
Mentor instromers 
Als hoogleraar voer ik gesprekken met predikanten die via kerkordelijk gesprek remonstrants 
zijn geworden en zich nader aan het oriënteren zijn op hun nieuwe remonstrantse context; 
in 2021 Hannah Novakova. 
 
Promotiecommissies Vrije Universiteit 
 

• J. Markowski. Dogen’s Practice of Non-Thinking. An  ‘Uncreated ‘ Metaethic that is  
‘Faithful to the Great Earth ‘ . Promotie: 8 juli 2021 

• Nette Falkenburg, Unveiling fragile spirituality. Experiences of connectedness in 
pediatric palliative care. Promotie: 18 november 2021 

• Jan Jorrit Hasselaar, Climate Change, Radical Uncertainty and Hope. Theology and 
Economics in Conversation. Promotie: 7 december 2021. 

 
PhD-begeleidingen 
 
Universiteit voor Humanistiek 
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• Joke C. Van Nieuw Amerongen-Meeuwse, MD, Religion/spirituality in psychiatric 
treatment, Arjan W. Braam promotor, C.W. Anbeek promotor (Promotie 9 juli 2021). 

• Lopend traject: Claudy Weijers, Ma, Spiritual counsellor in an organisation for elderly 
care, C. Anbeek promotor, W. van der Vaart co-promotor, (G. Lensvelt Mulder 
promotor) (voorjaar 2022 naar leescommissie). 
 

Vrije Universiteit 
 

• Iris Speckmann, Bijeen om te eten. Het doopsgezind Avondmaal vergeleken met 
seculiere groepsmaaltijden. F. Enns promotor, C. Anbeek promotor (Promotie 17 
januari 2022). 

• Lopend traject: Yvonne Hiemstra, Omstreden Maaltijd, debatten over het avondmaal 
in de Nederlandse vrijzinnigheid (Overgegaan naar Nijmegen, promotie in de loop 
van 2022) 
 

Inbedding en betrokkenheid faculteit Religie & Theologie VU 
 

• Deelname aan onderzoeksproject over Transformations of Religiosity 

(meegeschreven aan projectaanvraag open competitie NWO) 

• Deelname aan Leernetwerk Levensbeschouwelijke Diversiteit en 

Interlevensbeschouwelijke Geestelijke Verzorging (ZonMW aanvraag). 

• Uitwerken module seculier humanisme voor pre-master spiritual care (samen met 

prof. dr. H. Alma).  

• Inhoudelijke betrokkenheid en samenwerking, samen met prof. dr. Hans Alma en dr. 

Elpine de Boer, onderzoek onder Apostolisch Genootschap. 

 

NWO 
 
Deelname beoordelingscommissie Open Competitie 2021 (OC21) voor het panel Filosofie, 
Historische- en Religiewetenschappen. 
 
Bestuurlijk en kerkelijk 
 

• Overleg seminaria en faculteitsbestuur VU (als waarnemer van waarnemend rector). 

• Deelname interne evaluatie Lumpsum gelden VU (bijeenkomst prof. dr. H. Witte 
(oktober 2021), bijeenkomst Faculteitsbestuur en seminariumraad over evaluatie 
lumpsum (oktober2021). 

• Deelname gesprek evaluatie lumpsum Berenschot (december 2021) 

• Curatorenvergaderingen remonstrants seminarium (4 á 5 per jaar) 

• Stafvergaderingen remonstrants seminarium (10 per jaar) 

• Adviseur Commissie tot de Zaken, aanwezig bij maandelijkse vergaderingen en 
heidagen, aanwezig bij CVO’s en Algemene Vergadering van Bestuur (juli 2021 tot en 
met dec 2021 waarnemend interim rector) 
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• Deelname bijeenkomsten VUN (Vrijzinnig Universitair Netwerk) (2 per jaar), per 
december 2021 toegetreden tot bestuur VUN. 

• Taakgroep/werkgroep Innovatie – evaluatie innovatie (maandelijks). 

• Organisatie en inhoudelijke bijdrage conventsbijeenkomst vrijdag 26 november 2021  

• Vertegenwoordiging Arminius Instituut in RB orgaan Inzicht (vanaf 1 januari 2022). 
 
Learning Community Innovatie predikanten 
 

• Begeleiding innovatie predikanten, maandelijkse supervisie 

• Onderzoeksmatige onderbouwing Innovatie remonstranten 
 
Valorisatie 
 
Consultatie externe personen en organisaties  

• Beleidsvraagstukken: adviesgesprekken innovatie Woudkapel Bilthoven september & 
oktober 2021 

• Op aanvraag begeleidingsgesprekken, n.a.v. mijn publicaties, van personen die 
contact met mij zoeken vanwege ingrijpende ontregelende ervaringen. 

 
Lezingen 

De enige lezing die in 2021 doorging vond plaats op 19 november 2021 te Wijchen. 
Ter vergelijking: in Jaarverslag 2019-2020 staan 25 lezingen in 2019 vermeld. Verder 
werden door corona alle lezingen die gepland stonden voor 2020 en 2021 
geannuleerd. 

 
Media 2021 

• Podcast Uitgeverij Ten Have 23 december 2021 #31 Verbinding in tijden van 
polarisatie, met theoloog Christa Anbeek - De Ten Have Podcast | Podcast op Spotify 

• Column Goed samenleven Jacobine op 2 - 17 januari 2021 

• Interview: Christa Anbeek Theoloog, in: Annemiek Leclaire (2021). Het gesprek van je 

leven. Vijftig prominenten over het gesprek dat hun leven voorgoed veranderede. 

Amsterdam: Ambo/Anthos, p. 63-66.  

• Anbeek, C. (2021). Tussen leven en sterven en leven. Omdat we leven. Met zicht op 

het einde. C. Rhodius (ed). Hilversum: Uitgeverij Lucht, p. 23-25. 

https://open.spotify.com/episode/0eVvqBHX92UwWYlQMkn19e?go=1&sp_cid=5fc36eb3470e066e7907ab43fbb1bc8f&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0eVvqBHX92UwWYlQMkn19e?go=1&sp_cid=5fc36eb3470e066e7907ab43fbb1bc8f&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1

