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12 juni 2015
Vrijdagmiddag met het thema: 'Vrijheid van meningsuiting – Godslastering - Vrijheid
van godsdienst'
Op 12 juni 2015 wordt door het Centrum voor Religie en Recht een vrijdagmiddaglezing
georganiseerd. De sprekers zijn dr.Jogchum Vrielink (postdoctoraal onderzoeker Katholieke
Universiteit Leuven) en prof. mr. Wouter Veraart (VU- Amsterdam). Deze middag zal in teken staan
van de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de eventuele beperking van beiden.
Beide sprekers zullen met elkaar en met de zaal in debat gaan.
Tijd: 15.00u-17.00u. Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, zaal HG-1G10.
Alle informatie is te vinden in onderstaande flyer.

14 november 2014
Nieuw boek: 'Geloofsgemeenschappen en Recht'

Geloofsgemeenschappen en Recht. Dat is de titel van het nieuwe boek dat op vrijdagmiddag 14
november 2014 tijdens een studiemiddag van het Centrum voor Religie en Recht het licht zag. Voor
deze speciale gelegenheid sprak oud-minister en oud-burgemeester drs. W. Deetman (o.a. lid van de
Raad van State en lid van de Interkerkelijke Commissie in Overheidszaken) een gesproken recensie
uit. Daarna overhandigde prof. mr. T.J. van der Ploeg de bundel aan prof. dr. E.A.J.G. van der Borght,
vice-decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Hij nam als
vertegenwoordiger van de faculteitsbesturen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit
der Godgeleerdheid van de VU het boek in ontvangst. 21 Auteurs schreven een hoofdstuk voor het
boek. Het boek is de opvolger van het in 2004 tijdens het eerste symposium van het toenmalige
Centrum voor Kerk en Recht (thans: Centrum voor Religie en Recht) verschenen Kerk en Recht.
Geloofsgemeenschappen en Recht is deels voortgekomen uit de gelijknamige collegeserie van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Godgeleerdheid.

14 november 2014
Vrijdagmiddag met het thema: 'Relgie en Recht'
Het Centrum voor Religie en Recht nodigt u uit voor een inspirerende vrijdagmiddag op 14 november
2014 om 14.00u aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mr. E. Hofhuis zal in zijn lezing uw aandacht
2

vragen voor de ‘afschaffing van de enkele-feit constructie.’ Mr. Hofhuis is in zijn hoedanigheid als lid
van het College voor de Rechten van de Mens betrokken op dit onderwerp. Aansluitend zal de
presentatie plaatsvinden van het nieuwe ‘Netwerk Religie en Recht’ waartoe het Centrum voor
Religie en Recht het initiatief genomen heeft. Door middel van dit netwerk wil het Centrum
betrokkenen op het onderwerp ‘Religie en Recht’ bij elkaar te brengen om kennis en kunde te delen.
Tot slot zal de nieuwe bundel ‘Geloofsgemeenschappen en Recht’ worden gepresenteerd. Deze
bundel is voor iedere geïnteresseerde een must en zal onder andere worden gebruikt in het
wetenschappelijk onderwijs, waarbij het Centrum betrokken is.
Programma

14.00u Welkom en introductie door dr. C. van den Broeke, lid bestuur Centrum voor Religie en Recht
14.10u Vrijdagmiddaglezing ‘Afschaffing van de enkele-feitconstructie: een probleem opgelost?‘ mr.
E. Hofhuis, lid van het College voor de Rechten van de Mens
15.30u Presentatie van het nieuwe ‘Netwerk Religie en Recht’ prof. mr. T.J. van der Ploeg, lid bestuur
Centrum voor Religie en Recht
16.00u Presentatie nieuwe bundel 'Geloofsgemeenschappen en Recht' onder redactie van prof. mr.
T.J. van der Ploeg en drs. L.C. van Drimmelen. Het eerste exemplaar wordt overhandigd door drs.
W.J. Deetman, lid van de Raad van State en voorzitter van de Commissie Interkerkelijk Contact in
overheidszaken aan prof. dr. E.A.J.G. van der Borght, vice-decaan van de Faculteit der
Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit.
17.00u Receptie
Tijd, plaats en aanmelden:

Datum: vrijdag 14 november 2014
Tijd: 14.00u – 17.00u
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Hoofdgebouw – Stoazaal
Kosten: GRATIS
Aanmelden: info@religie-recht.nl (liefst vóór 7 november)
Routebeschrijving Stoazaal

Vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw van de VU loopt u rechtsaf voor de Rendez VU langs
richting de lift met de gele deur. Hier kunt u of met de lift of met de ernaast liggende trap naar de 2e
etage. U loopt vervolgens de gang in en vindt de Stoa aan het eind van de gang rechts.
Het Centrum voor Religie en Recht is opgericht in 2001 en vormt een samenwerkingsverband van
theologen en juristen van de Faculteit der Godgeleerdheid en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Vrije Universiteit Amsterdam.

7 maart 2014 Symposium 'Misstanden in nieuwe religieuze bewegingen'
Dit symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het rapport dat in opdracht van het
ministerie van Veiligheid en Justitie door bureau Beke is geschreven: 'Het warme bad en de koude
douche, een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen en de toereikendheid van
het instrumentarium voor recht en zorg.’ Daarnaast verscheen in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek getiteld 'Eschatologische bewegingen in
Nederland: Religiewetenschappelijke en juridische bevindingen'. Hoe onschuldig zijn deze religieuze
bewegingen? En als er iets misgaat, biedt ons rechtssysteem dan voldoende bescherming? Tijdens dit
symposium wordt ingegaan op deze vragen. Daarnaast wordt de betekenis van dit verschijnsel in de
samenleving in de jaren "80 (Commissie Witteveen) vergeleken met de huidige benadering. Door
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zowel een voor- als een tegenstander wordt op de vragen antwoord gegeven. Uiteraard bent u als
gast in de gelegenheid om te reageren.
Programma

13.00 - 13.30u Koffie en registratie
13.30 - 13.40u Welkom en introductie door prof.mr. T.J. van der Ploeg (bestuur CRR)
13.40 - 14.10u Sekten en hun omgeving in de jaren "80 en nu; Prof. dr. H.C. Stoffels, hoogleraar
Sociologie van Kerk en Godsdienst aan de faculteit der Godgeleerdheid (VU).
14.10 - 14.40u Het onderzoek naar sekten, wat zijn de uitkomsten?; dr. A. van Wijk, directeur Bureau
Beke en onderzoeker.
14.40 - 15.00u Discussie
15.00 - 15.15u Pauze
15.15 - 15.35u Het instrumentarium voor de bestrijding van misstanden binnen religieuze
bewegingen en ter compensatie van de eventuele door hen veroorzaakte schade is afdoende; mr.
drs. T. van Kooten, advocaat en onderzoeker.
15.35 - 15.55u Het instrumentarium ter bestrijding van sekten en ter compensatie van de schade die
zij aanrichten is onvoldoende; voorstellen voor verbetering; drs. C. Damen, journaliste, auteur van
het boek "Ik werd gek van geluk".
15.55 - 16.30u Discussie
16.30u 'Borrel'
Tijd, plaats en aanmelden:

Datum: vrijdag 7 maart 2014
Tijd: 13.00u – 17.00u
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Hoofdgebouw – Stoazaal
Kosten:
€10,- (studenten gratis - op vertoon van collegekaart)
€50,- voor predikanten, advocaten en notarissen die deelnemen in het kader van permanente
educatie*.
Aanmelden: info@religie-recht.nl (liefst vóór 3 maart)
*Neem voor de voorwaarden contact op via info@religie-recht.nl
Routebeschrijving Stoazaal

Vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw van de VU loopt u rechtsaf voor de Rendez VU langs
richting de lift met de gele deur. Hier kunt u of met de lift of met de ernaast liggende trap naar de 2e
etage. U loopt vervolgens de gang in en vindt de Stoa aan het eind van de gang rechts.
Het Centrum voor Religie en Recht is opgericht in 2001 en vormt een samenwerkingsverband van
theologen en juristen van de Faculteit der Godgeleerdheid en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Vrije Universiteit Amsterdam.

31 mei 2013 Symposium Centrum voor Religie en Recht "Religie, recht en het
geweten"
Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op vrijdagmiddag 31 mei 2013 een symposium met
als thema Religie, recht en geweten. Tijdens de verschillende lezingen zal aandacht gevraagd worden
voor de plaats van het geweten in het publieke domein.Na elke lezing is er ruimte voor een
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nagesprek. Iedereen is hartelijk welkom om deze middag bij te wonen. Na afloop is er een receptie.
Sprekers:
- De functie van het geweten binnen de ethiek, dr. T.A. Boer, universitair docent Ethiek, Protestantse
Theologische Universiteit.
- Beroepsgeheim en geweten in het pastoraat, mr. dr. A.P.H. Meijers, universitair hoofddocent Canoniek Recht,
Tilburg School of Catholic Theology.
- De plaats van het geweten in het recht, prof. mr. drs. B.P. Vermeulen, Lid van de Raad van State en hoogleraar
Onderwijsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Programma
14:00-14:10 Opening van het symposium.
14:10-14:40 De functie van het geweten binnen de ethiek, door dr. T.A. Boer.
14:40-14:50 Nagesprek.
14:50-15:30 Beroepsgeheim en geweten in het pastoraat, door mr. dr.A.P.H. Meijers.
15:30-15:40 Nagesprek.
15:40-16:00 Pauze.
16:00-16:30 De plaats van het geweten in het recht, door prof. mr. drs. B.P. Vermeulen.
16:30-17:00 Nagesprek en afronding van het symposium.
17:00 Receptie.

Tijd, plaats en aanmelden:
Datum: vrijdag 31 mei 2013
Tijd: 14.00 - 17.00
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Hoofdgebouw - 14A10
Aanmelden vóór 15 mei via: info@religie-recht.nl
Het Centrum voor Religie en Recht is opgericht in 2001 en vormt een samenwerkingsverband van theologen en
juristen van de Faculteit der Godgeleerdheid en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit
Amsterdam.

7 december 2012
Vierde vrijdagmiddaglezing Centrum voor Religie en Recht
"GODSDIENSTVRIJHEID EN OPENBARE ORDE "
prof. mr. A.E. Schilder, Hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Vrije Universiteit

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op vrijdag 7 december 2012 haar vierde
Vrijdagmiddaglezing. In deze lezing vraagt prof. mr. A.E. Schilder, Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit, de aandacht voor het thema
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‘Godsdienstvrijheid en openbare orde, over matineuze klokkenluiders en evangelische
dakbedekkers’. Iedereen is hartelijk welkom om deze lezing bij te wonen.Na afloop is er een borrel
Datum: 7 december 2012
Tijd: 15.00u
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, HG - 2E53
Aanmelden via: info@religie-recht.nl
Het Centrum voor Religie en Recht is opgericht in 2001 en vormt een samenwerkingsverband van
theologen en juristen van de Faculteit der Godgeleerdheid en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Vrije Universiteit Amsterdam.

9 maart 2012
Derde Vrijdagmiddaglezing Centrum voor Religie en Recht
"Religion in a Pluralistic Society: The South African Case"
Professor P. Coertzen, South-Africa

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert op vrijdag 9 maart 2012 om 15:00 uur de derde
Vrijdagmiddaglezing in 13A-11 (Hoofdgebouw). Het Centrum is opgericht in 2001 en vormt een
samenwerkingsverband van theologen en juristen van de Faculteit der Godgeleerdheid en de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Professor P. Coertzen houdt een lezing met als titel Religion in a Pluralistic Society: The South African
Case. De aanleiding voor deze lezing is de publicatie van het South African Charter of Religious Rights
and Freedoms. Vertegenwoordigers van uiteenlopende religieuze geloofsgemeenschappen in ZuidAfrika hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit Charter.
Professor P. Coertzen is emeritus-hoogleraar van de Faculteit Theologie van de Universiteit
Stellenbosch, Zuid-Afrika, oud-decaan van deze faculteit en sinds 2003 bijzonder hoogleraar
Vergelijkend Kerkrecht aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht. Hij is het hoofd van de ´Eenheid
vir Godsdiens en Reg binne die Beyers Naude Sentrum vir Openbare Teologie´ aan de Faculteit
Theologie, Universiteit Stellenbosch. Na afloop van de lezing en het debat is er een borrel.
Voor aanmelding en meer informatie:
dr. Leon van den Broeke, c.vanden.broeke@hotmail.com
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10 november 2011 Religion and State in Israel
VISOR (VU Institute for Study of Religion, Culture and Society) organiseert op 10 november in
samenwerking met het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije Universiteit de lezing Religion and
State in Israel door Yair Sheleg.
De relatie tussen religie en staat in Israël kan als bijzonder beschouwd worden. Het land kent geen
werkelijke scheiding tussen deze sferen en bovendien hebben religieuze kaders een monopolie op
twee belangrijke kwesties: ten eerste, de definitie van wie als Jood beschouwd kan worden; en ten
tweede, alle aangelegenheden rond huwelijk en echtscheiding. Dhr. Yair Sheleg zal in zijn lezing
ingaan op het ontstaan van deze situatie en de maatschappelijke consequenties daarvan. Daarnaast
zal hij een beschrijving geven van de belangrijkste stadia van de ontwikkeling van
machtsverhoudingen tussen seculiere en religieuze Joden in Israël: het seculiere offensief, het
religieuze offensief en het huidige machtsevenwicht tussen religieus en seculier.
Locatie

Vrije Universiteit Amsterdam 15A42

Tijdstip

15:00-17:00 uur

Titel

Religion and State in Israel: A Unique Case of Western Democracy

Spreker

Yair Sheleg

Contactgegevens

p.g.a.versteeg@vu.nl, 020 5982965

Onderdeel

Interdisciplinair

Wetenschapsgebied

Sociale wetenschappen

Evenementtype

Lezing

Registration is obliged!

Yair Sheleg is research fellow with the Israel Democracy Institute in Jerusalem.
This lecture is organized by VISOR in cooperation with the Centre for Religion and Law (VU
Amsterdam)
NB

Visit of Yair Sheleg to the Netherlands, in cooperation with Crescas
6-11 November 2011
Monday, 7 November

Lecture:”Developments within the Israeli Settlers of the West Bank”
Time: 15.00 – 17.00 hrs
Room 007
Address: Matthias de Vrieshof 4, Leiden
Pre-registration: j.frishman@hum.leidenuniv.nl
Lecture: “Religion & State in Israel”
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Time: 19.30 - 21.00 hrs
Room: Room 1.04
Address: PCH Spuistraat 134, Amsterdam
Pre-registration: crescas@crescas.nl

Wednesday, 9 November

Lecture: “Current trends in Israel”
Time: 13:30 hrs
Address: Academic Building,
Broerstraat 5, Groningen
Pre- registration: r.nikolsky@rug.nl

Vrijdagmiddaglezing 2 december 2011: Oud-katholiek kerkelijk recht
Op vrijdagmiddag 2 december a.s organiseren het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije Universiteit en
het Oud-Katholiek Seminarie een vrijdagmiddaglezing rondom het nieuwe boek van prof. J. Hallebeek: Canoniek
recht in ecclesiologische context. Een inleiding tot het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland,
(Sliedrecht/Amersfoort: Merweboek/Centraal Oud-Katholiek Boekhuis, 2011) (Publicatiereeks Oud-Katholiek
Seminarie 49). Prof. Hallebeek is hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en docent kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek
Seminarie.
De bijeenkomst begint om 15:00 uur in BV-0H21 (Bellevue Gebouw, naast het Hoofdgebouw), De Boelelaan,
Amsterdam.
Prof. dr. P. B. A. Smit en dr. C. van den Broeke zullen na een korte inleiding van prof. Hallebeek reageren op het
boek. Na afloop is er een borrel.
Het boek kan via de webshop van www.okkn.nl besteld worden.
Voor meer informatie:
dr. Leon van den Broeke
c.vanden.broeke@vu.nl
072-75 29 024

Symposium vrijdag 9 december 2011
Onaantastbaarheid van het lichaam: Religie, recht en het lichaam van het kind

Vrijdagmiddaglezing 1 april 2011
Op vrijdagmiddag 1 april 2011 organiseert het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije
Universiteit te Amsterdam een vrijdagmiddaglezing. U bent daarbij van harte welkom! Prof. mr. Frans
van der Velden zal een lezing houden over:
Wat gebeurt er in de islamitische contreien?
Een poging tot benadering vanuit het islamitisch bestuursrecht
Prof. Van der Velden houdt deze lezing vanwege de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden
Oosten. Hij is emeritus hoogleraar Familierecht van minderheden in Nederland (Vrije Universiteit),
oud-raadadviseur van het Ministerie van Justitie, honorair docent Islamitisch recht (Maastricht en
Leuven) en gastdocent Marokkaans familierecht (Vrije Universiteit). De lezing begint om 15:00 uur in
zaal 13A11/13 in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Na
de lezing is er gelegenheid tot discussie. Ook is er gelegenheid na te praten onder het genot van een
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drankje. Wie het plan heeft te komen, kan zich vanwege de catering liefst vóór maandag 28 maart
a.s. aanmelden (zie hieronder). Wie op het laatste moment besluit te verschijnen is niettemin ook
van harte welkom!
Voor meer informatie:
dr. Leon van den Broeke
c.vanden.broeke@vu.nl
072-75 29 024

7 juni 2010 Religieuze plaatsen. Heilig, sacraal of profaan
7e Symposium van het Centrum voor Religie en Recht
Maandag 7 juni 2010
10:00-15:30 uur
Agorazaal 3
Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 (Hoofdgebouw).
De Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland en de provinciale Steunpunten Monumentenzorg en
Archeologie riepen het jaar 2008 uit tot het Jaar van het Culturele Erfgoed. Daarmee beoogden zij de
belangstelling voor en kennis van dit erfgoed in Nederland te vergroten en een duurzame toekomst
ervoor te bevorderen. Daarbij wil het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije Universiteit
aansluiten door het organiseren van een symposium over Religieuze plaatsen. Heilig, sacraal of
profaan, op maandag 7 juni 2010.
In het canonieke recht zijn gewijde plaatsen ‘die welke voor de goddelijke eredienst of de begrafenis
van de gelovigen bestemd zijn door de wijding of de zegening, die de liturgische boeken hiertoe
voorschrijven’, canon 1205. Wat betekent dat voor het interieur van het kerkgebouw en het gebouw
zelf bij bijvoorbeeld sloop of verkoop? Gemiddeld sluiten immers elke week twee kerkgebouwen hun
deuren.
Wat zijn gewijde en heilige plaatsen in andere religieuze stromingen in Nederland, bijvoorbeeld de
eroev - de joodse sjabbatsgrens?
Wat zijn de regels wanneer in het kader van het Charter for Compassion de heilige of gewijde
plaatsen van andere religieuze tradities worden bezocht? Daarnaast valt te wijzen op het fenomeen
dat internet een steeds belangrijker rol speelt in de religieuze beleving van mensen. Neemt die
invloed toe en welke rol speelt dat inzake religieuze vieringen, digitale biecht of lieux de memoire?
Wat is de visie van de overheid op religieuze plaatsen?
Kortom, een boeiende studiedag over religieuze plaatsen op een markante plaats: de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Van harte welkom!
Sprekers: prof. dr. J. Dubbink, prof. dr. R.R. Ganzevoort, mr. F. E. Keijzer, F. Okumus MA, rabbijn A.
Soetendorp, prof. dr. H. Stoffels.
Datum en tijd: maandag 7 juni 2010, aanvang 10.30u., einde omstreeks 15.30u.
Plaats: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, Agora zaal 3, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Symposiumprijs (incl. lunch en documentatie) : € 75, € 25 voor studenten.Aanmelding geschiedt door
overmaking van de symposiumprijs naar Postbankrekening 95.92.981 ten name van Centrum voor
Religie en Recht te Utrecht o.v.v. 'Symposium 2010'.
Aanmelden op andere wijze kan eventueel ook: meld u dan aan bij mr. drs. T. Van Kooten,
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Vondellaan 128, 3521 GH Utrecht, tel. 030-2877000, fax: 030-2877001, email:symposium@kerkenrecht.nl.
Inlichtingen over het symposium bij dr. C.L. van den Broeke (VU / VISOR), tel. 072 7529024
ofc.van_den_broeke@th.vu.nl.
Programma-overzicht
10:00

inschrijving en koffie

10:30

welkom en opening,
dr. C.L. van den Broeke (VU / VISOR), dagvoorzitter

10:40

Religieuze plaatsen in Nederland,
prof. dr. H.M. Stoffels (VU / VISOR)

11:10

koffie/thee

11:25

Heilige en gewijde plaatsen in Tenach en Evangelie,
prof. dr. J. Dubbink (VU / VISOR)

12:05

De eroev als heilige plaats en het Charter for Compassion,
rabbijn A. Soetendorp

12:30

lunch

13:30

Heilige en gewijde plaatsen in de Islam,
F. Okumus MA (VU / VISOR)

13:55

Het wereldwijde web als heilige plaats,
prof. dr. R. Ganzevoort (VU / VISOR)

14:20

koffie/thee

14:35

De visie van de overheid op heilige plaatsen,
mr. F. E. Keijzer (advocaat)

15:00

afronding en conclusies

15:30

afsluiting en borrel

3 december 2010 Studiedag: Rechtsvormen voor religies / bestuur en beheer van
lokale geloofsgemeenschappen.
In het kader van de 200ste verjaardag van de Napoleontische kerkfabriekenwetgeving organiseert
het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) in samenwerking met het Centrum voor
Religie en Recht van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universiteit Antwerpen de studiedag
10

‘Rechtsvormen voor religies / bestuur en beheer van lokale geloofsgemeenschappen’.
Donderdag 3 december 2009
09:30 uur – 17:00 uur (onthaal vanaf 09:00 uur)
Universiteit Antwerpen, Stadscampus
Grauwzusters
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen
Meer informatie vindt u op de site van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

18 mei 2009 Symposium: De comeback van de bisschop?
Maandag 18 mei 2009 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
Het volledige dagprogramma vindt u hier.
Is het ambt van bisschop bezig met een comeback? Na het verschijnen van het meest invloedrijke
rapport van de theologische commisssie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken Baptism,
Eucharist and Ministry (BEM) lieten diverse protestantse theologen publicaties over het
bisschopsambt het licht zien. Het BEM-rapport beval het ambtsmodel van de Vroege Kerk (bisschoppresbyter-synode) aan bij alle kerken.
Hoe is de stand van zaken aan het begin van de eenentwintigste eeuw, in een kerk en een
samenleving die roepen om sterk leiderschap? Wat betekent dit voor de overige ambten,
ambtsdragers en ambtelijke vergaderingen? Gaan een bisschop en een bisschopsambt niet ten koste
van de autonomie van de plaatselijke gemeente en de mondigheid van gemeenteleden? Is een
episcopaal element wel te verenigen met presbyteriaal-synodale of met een congregationeelindependentistische kerkstructuur? En hoe zou dat dan moeten vorm krijgen? Of nog anders, hoe
moet persoonlijk leiderschap met collegiaal leidinggeven worden gecombineerd? Zijn daar
voorbeelden van en zijn er modellen ontwikkeld? Gaat een bisschopsambt niet ten koste van de
autonomie van de plaatselijke gemeente? Zijn de ordinaties van hen die niet bevestigd zijn door de
bisschop nog wel geldig?
Voor dit symposium hebben een zevental sprekers toegezegd die deskundig zijn op ondermeer
rechtshistorisch, ambtstheologisch, ecclesiologisch en oecumenisch-kerkrechtelijk terrein.
Sprekers:
prof. dr. R. Roukema, prof. dr. C. Coppens, prof. dr. A. W. J. Houtepen, dr. J. Kronenburg, mgr. dr. D.
J. Schoon (oud-katholiek bisschop), dr. C. van den Broeke en dr. H. A. Bakker.
Datum en tijd:
maandag 18 mei 2009, aanvang 10.30u., einde 15.30u. Na afloop een borrel
Plaats:
Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, Agora zaal 3, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Symposiumprijs (incl. lunch en documentatie) : € 75, € 25 voor studenten. Hier vindt u meer
informatie over de bereikbaarheid van de VU.
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Aanmelding
Aanmelding (tot 11 mei 2009) geschiedt door overmaking van de symposiumprijs naar
Postbankrekening 95.92.981 ten name van Centrum voor Kerk en Recht te Utrecht o.v.v. 'Symposium
2009'. Aanmelden op andere wijze kan eventueel ook: meld u dan aan bij mr. drs. T. Van Kooten,
Vondellaan 128, 3521 GH Utrecht, tel. 030-2877000, fax: 030-2877001, email:symposium@kerkenrecht.nl.
Meer informatie
Het volledige dagprogramma vindt u hier. Overige inlichtingen over het symposium bij dr. C. van den
Broeke, tel. (tot 20 april 2009): 0118 5630 84 (vanaf 20 april 2009): 06 - 45 39 56 60
ofc.van_den_broeke@th.vu.nl

2 juni 2008 Symposium: Registratie van kerkgenootschappen
Per 1 juli 2008 zal waarschijnlijk de nieuwe Handelsregisterwet van kracht worden. In die wet is
bepaald dat voortaan kerkgenootschappen verplicht moeten worden geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel.
Het Centrum Kerk en Recht houdt op 2 juni aanstaande een symposium over de reikwijdte,
mogelijkheden en risico's van de nieuwe registratieplicht voor kerkgenootschappen.
Wordt met deze registratieplicht inbreuk gemaakt op het zowel door de grondwet als door
internationale recht beschermde recht op godsdienstvrijheid? Tijdens de parlementaire behandeling
is veel discussie geweest over onder meer de vraag welke gegevens moeten worden geregistreerd en
of kerken voor die registratie moeten betalen. Deze en andere vragen komen op het symposium aan
de orde.
Sprekers:
prof. dr. M. te Velde, prof. mr. T.J. van der Ploeg, mr. drs. T. van Kooten en dr. J.-W. Sap.
Het programma:
10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:30

Opening/inleiding op thema door dagvoorzitter dr. C. van den Broeke

10:35

dr. C. van den Broeke, ‘Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven’. Theologische
en kerkrechtelijke overwegingen bij de registratie van kerkgenootschappen conform de
Handelsregisterwet.

11:20

Koffiepauze

11:35

Prof. mr. T. J. van der Ploeg “De rechtspersoonlijkheid van kerkgenootschappen in
Nederland, in historisch en rechtsvergelijkend perspectief” + vragen/discussie

12:20

Lunch
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13:15

Mr. drs. T. van Kooten, “De registratie van kerkgenootschappen in de Handelsregisterwet
2007” + vragen/discussie

14:00

Drs. L.C. van Drimmelen. "Erkenning of herkenning?"

14:20

Theepauze

14:35

Dr. J.-W. Sap. “C'est le ton qui fait la musique - registers in 't debat over Kerk- en
Staatverhoudingen.”

14:55

Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter

15:20

Afronding en sluiting symposium

15:30

Borrel

Locatie:
Het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B, 1012 BV Amsterdam.
Symposiumprijs (incl. lunch en documentatiemap):
€€ 75 regulier tarief, € € 40 voor studenten. Voor advocaten en notarissen die aanspraak maken op
studiepunten €€ 175 (opleidingspunten vanwege de NOvA en KNB zijn in aanvraag)
Aanmelding is mogelijk:
door overmaking van het verschuldigde bedrag op girorekening 9592981 t.n.v. Centrum voor Religie
en Recht te Utrecht of
per e-mail naar symposium@kerkenrecht.nl
per telefoon via mr. T. Van Kooten, tel. 030-287000 / fax 030-287001.
Nadere informatie
Nadere informatie kan worden opgevraagd per e-mail, via info@kerk-en-recht.nl., of telefonisch bij
A.J. Overbeeke, secr., tel. 020-5986343.

1 april 2008 Classis and Presbytery in the 21st Century: Problem or Possibility?
Emerging from the Reformation, Reformed churches have maintained a communal form of
governance. The historical episcopate was replaced by classes and presbyteries. Does a form of
governance rooted in the 16th century still make sense as the church turns into the 21st century? An
international gathering of scholars from Reformed and Presbyterian churches will explore these
questions at a gathering at New Brunswick Theological Seminary on April 1, 2008.
Jointly sponsored by the Reformed Church Center of New Brunswick Theological Seminary, the
Center for Church and Law of the Free University of Amsterdam and the Office of the General Synod
of the Reformed Church in America, presenters will examine the strengths, weaknesses, problems
and possibilities of the "middle assembly" of a presbyterial-synodical form of church governance. Can
this form of governance deliver on its promise to provide oversight of ministers and churches
entrusted it?
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The president of the New Brunswick Theological Seminary, dr. Gregg Mast, will open this seminar.
Presenters will include:
dr. Leon van den Broeke, assistant professor at the Free University in Amsterdam and pastor in the
Protestant Church in the Netherlands (Biggekerke/Meliskerke);
dr. Joseph Small is Director of the Office of Theology, Worship and Education of the General
Assembly Council of the Presbyterian Church (U.S.A.);
dr. Robert R. Vosloo, associate professor at Stellenbosch University (South Africa);
the Rev. Thea Lunk, pastor of the Christian Reformed Church in North America (Grand Rapids) or dr.
Craig Van Gelder tenured professor of congregational mission at Luther Seminary in St. Paul, MN
(USA) and
dr. Allan Janssen, assistant professor at the New Brunswick Theological Seminary and pastor in the
Reformed Church in America (Glen Rock).

Tentative schedule communal oversight seminar:
8:30 - 9:00 a.m.

Registration and coffee

9:00 - 9:15 a.m.

Welcome, Dr. Gregg Mast

9:15 - 10:15 a.m.

Dr. Leon van den Broeke, Protestant Church in the Netherlands

10:15 - 10:30 a.m.

Coffee break

10:30 - 11:30 a.m.

Dr. Joseph Small, Presbyterian Church (U.S.A.)

11:30 - 12:30
p.m.

Dr. Robert Vosloo, South Africa

12:30 - 1:30 p.m.

Lunch

1:30 - 2:30 p.m.

The Rev. Thea Lunk or dr. Craig van Gelder, Christian Reformed
Church

2:30 - 3:30 p.m.

Dr. Allan Janssen, Reformed Church in America

3:30 - 4:00 p.m.

Panel discussion
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Symposium 14 mei 2007: De kerkelijk werker
Veel kerken kennen de figuur van de kerkelijk c.q. pastoraal werker. In gemeenten en parochies
veelal een gewaardeerde kracht. Maar diens positie is problematisch. Voortdurend zijn er vragen
over die positie ten opzichte van wie in het ambt staat dan wel gewijd is. Tegelijk is er in kerken de
als druk gevoelde praktijk van het priestertekort respectievelijk de kleine gemeenten. Tijdens het
symposium komen zowel de rooms-katholieke als de protestantse traditie ter sprake, en wordt
aandacht besteed aan zowel de theologische (systematische en praktische) als aan juridische
aspecten.
Inleidingen zullen worden verzorgd door prof. dr. A. van de Beek, dr. A. H. C. van Eijk, dr. H. Post, dr.
A.P.H. Meijers en prof. mr. T.J. van der Ploeg. Aan het slot van het symposium zal de nieuw te
verschijnen bundel 'Een troon voor het Woord' van drs. L. C. van Drimmelen worden gepresenteerd.
In deze bundel zijn opgenomen diens belangrijkste artikelen op het gebied van het kerkrecht.
Het programma:
10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:30

Opening/inleiding op thema door dagvoorzitter dr. C. van den Broeke

10:45

Referaat prof. dr. A. van de Beek + vragen/discussie

11:30

12:15
13:15
14:00

14:45

Referaat dr. A.H.C. van Eijk + vragen/discussie

Lunchpauze

Referaat prof. mr. T.J. van der Ploeg + vragen/discussie
Referaat dr. H.A. Post + vragen/discussie

Koffiepauze

15:00

Referaat mr. dr. A.P.H. Meijers + vragen/discussie

15:45

Forumdiscussie olv dagvoorzitter

16:15

Afsluiting/conclusies door dagvoorzitter

16:30
17:00

Boekpresentatie + overhandiging en dankwoord

Borrel
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Symposium 15 mei 2006: Vrijheid van godsdienst: publiek of privé?
Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de presentatie van het internettijdschrift
Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht (www.ntkr.nl). Het bestuur van het Centrum voor Religie
en Recht nodigt alle belangstellenden van harte uit.
Het programma:

14:30

Opening door dagvoorzitter dr. C. van den Broeke

14:40

Lezing prof. mr. drs. B. P. Vermeulen, hoogleraar staats- en bestuursrecht VU te
Amsterdam: Kunnen we de vrijheid van godsdienst aan?

15:40

Pauze

16:00

Lezing mr. dr. A. P. H. Meijers, universitair docent Canoniek Recht aan de Katholieke
Theologische Universiteit te Utrecht: De verhouding tussen godsdienstvrijheid en vrijheid
van meningsuiting

16:30

Presentatie van het internettijdschrift: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht
(www.ntkr.nl) door prof. mr. T. J. van der Ploeg en mr. dr. A. P. H. Meijers

16:55
17:00

Afsluiting

Borrel

Symposium 8 januari 2004: Kerk en recht
Dit symposium wordt gehouden ter gelegenheid van de presentatie van de bundel L. C. van
Drimmelen en T. J. van der Ploeg (red.), Kerk en recht, Utrecht 2004 (Overheid-Particulier Initiatief
Reeks 4)

Het programma:
Opening door dagvoorzitter drs. L. C. van Drimmelen
Algemene beschouwing over de inhoud van het boek door prof. dr. R. Huysmans
Gesproken recensie over het boek door mw. mr. W. Sorgdrager
Overhandiging van het eerste exemplaar aan de voorzitter van de Raad van Kerken Nederland, dr. A.
H. C. van Eijk
Borrel
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