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Algemeen	  	  
De	  stichting	  Leerstoel	  stelt	  zich	  conform	  haar	  statuten	  ten	  doel	  een	  
leerstoel	  op	  te	  richten	  en	  in	  stand	  te	  houden	  aan	  de	  Vrije	  Universiteit	  
met	  als	  leeropdracht	  het	  vanuit	  Evangelisch	  perspectief	  bestuderen	  van	  
en	  lesgeven	  over	  de	  theologische	  uitdaging	  voor	  de	  christelijke	  
gemeenschap	  in	  de	  context	  van	  de	  islam.	  
	  
Daartoe	  heeft	  de	  stichting	  een	  bijzonder	  hoogleraar	  in	  de	  persoon	  van	  
professor	  B.G.J.	  Reitsma	  in	  dienst,	  in	  een	  deeltijd	  arbeidsovereenkomst	  
van	  0,4	  fte,	  ofwel	  16	  uur	  per	  week.	  
	  
Werkzaamheden	  van	  Professor	  Reitsma	  
Het	  werk	  van	  professor	  Reitsma	  kon	  ook	  in	  2016	  goede	  voortgang	  
vinden.	  	  
In	  kort	  bestek	  bestonden	  professor	  Reitsma’s	  werkzaamheden	  uit:	  	  
- Onderzoek	  en	  publicatie	  
- Onderwijs,	  i.c.	  colleges	  aan	  academische	  en	  HBO	  instellingen	  
- Begeleiding	  van	  Ba	  en	  Ma	  studenten	  aan	  de	  VU	  
- Overige	  academische	  activiteiten	  aan	  de	  VU	  

In	  bijgevoegd	  verslag	  is	  het	  werk	  in	  meer	  detail	  beschreven.	  
	  
Continuïteit	  van	  de	  Leerstoel	  
De	  huidige	  termijn	  van	  de	  Leerstoel	  eindigt	  op	  
31	  augustus	  2017.	  	  
	  
Het	  curatorium	  van	  de	  leerstoel,	  bestaande	  uit	  2	  leden	  namens	  de	  
theologische	  faculteit	  en	  2	  bestuursleden	  namens	  de	  stichting,	  
ondersteund	  de	  leerstoel	  en	  brengt	  tegen	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  van	  
de	  overeenkomst	  advies	  uit	  over	  de	  eventuele	  continuering	  van	  de	  
leerstoel	  met	  opnieuw	  een	  periode	  van	  5	  jaar.	  	  
	  
Het	  stichtingsbestuur	  is	  ook	  in	  2016	  intensief	  bezig	  geweest	  met	  het	  
aantrekken	  van	  nieuwe	  participanten	  en	  sponsoren	  teneinde	  de	  
continuïteit	  van	  de	  leerstoel	  over	  de	  genoemde	  periode	  zeker	  te	  stellen.	  
Enkele	  fondsen	  werden	  bereid	  gevonden	  het	  werk	  van	  de	  Leerstoel	  extra	  
financieel	  te	  ondersteunen.	  
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Met	  grote	  dankbaarheid	  stelt	  het	  bestuur	  ook	  dit	  jaar	  vast	  dat	  de	  
bestaande	  relaties	  ook	  in	  2016	  de	  leerstoel	  ruimhartig	  hebben	  
ondersteund.	  De	  continuïteit	  van	  de	  leerstoel	  is	  mede	  daardoor	  op	  het	  
huidige	  niveau	  gegarandeerd	  tot	  tenminste	  het	  einde	  van	  de	  looptijd.	  	  
	  	  
Participanten	  
	  
Partijen	  die	  zich	  aan	  de	  St.	  Leerstoel	  hebben	  verbonden	  zijn:	  
	  
- Evangelische	  Omroep	  (EO) 	  
	  	  
- Missie	  Nederland	  	  	  
	  
- Open	  Doors	  Nederland	  (ODNL)	  

	  
- Gereformeerde	  Zendingsbond	  (GZB)	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Vertegenwoordigers	  uit	  deze	  organisaties	  	  
	  	  	  	  	  	  	  participeren	  in	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting.	  
	  
	  
Verder	  verleenden	  de	  volgende	  organisaties	  steun	  aan	  de	  Leerstoel:	  
	  
- Stichting	  Pro	  Libertate	  et	  Religione	  
- Maatschappij	  van	  Welstand	  
- Fonds	  Meijers	  Van	  Meer	  
- St.	  Newgate	  
- Dr.	  Hofstee	  Stichting	  
- Stichting	  G.J.	  Brinkfonds	  
- Stichting	  Pharus	  
- Stichting	  Familiefonds	  Wierda	  
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Bestuur	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2016	  uit:	  
	  
- A.	  J.	  Lock,	  voorzitter	  -‐	  namens	  de	  EO	  
- J.	  C.	  Wessels,	  secretaris/penningmeester	  -‐	  namens	  Missie	  

Nederland	  
- J.	  P.	  Ouwehand,	  lid	  -‐	  namens	  de	  GZB	  
- R.	  J.	  Kraan,	  -‐	  namens	  Open	  Doors	  Nederland	  

	  
Het	  stichtingsmanagement	  wordt	  vormgegeven	  door	  H.F.	  Koppelaar.	  	  
	  
Het	  	  postadres	  van	  de	  Stichting	  is:	  
Jagerlaan	  69,	  
3701	  XH	  	  Zeist.	  
	  
De	  volgende	  personen	  zijn	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  als	  inhoudelijk	  
klankbord	  voor	  Prof.	  Reitsma	  betrokken	  geweest	  bij	  de	  Leerstoel:	  
	  	  
- Dr.	  C.	  Chapman	  	   UK	  
- Drs.	  C.	  Haak	   	   NL	  
- Ds.	  W.	  van	  Laar	  	   NL	  
- Ds.	  A.	  Mulders	   	   NL	  
- Ds.	  A.	  van	  der	  Dussen	   NL	  
- Dr.	  R.	  Boyd	  Mc	  Millan	   UK	  
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Jaarverslag	  van	  de	  Leerstoel	  aan	  de	  VU	  van	  Amsterdam	  
Prof.	  Dr.	  Bernhard	  J.G.	  Reitsma	  

Achtergrond	  
Het	  lijkt	  alsof	  het	  steeds	  moeilijker	  wordt	  om	  in	  onze	  	  
samenleving	  elkaar	  over	  de	  grenzen	  van	  culturen	  en	  	  
religies	  te	  begrijpen	  en	  te	  accepteren.	  Dat	  speelt	  zeker,	  	  
als	  het	  gaat	  over	  de	  relatie	  tussen	  christenen	  en	  	  
moslims.	  Internationale	  conflicten	  in	  landen	  waar	  de	  	  
islam	  dominant	  aanwezig	  is	  en	  aanslagen	  door	  extre-‐	  
misten	  versterken	  de	  vervreemding	  en	  scheppen	  ook	  	  
onder	  christenen	  bezorgdheid	  en	  verwarring.	  	  
	  
Dat	  leidt	  tot	  heel	  uiteenlopende	  reacties,	  van	  hen	  die	  religie	  als	  het	  
probleem	  van	  alle	  conflicten	  zien,	  tot	  de	  stelling	  dat	  de	  essentie	  van	  
religie	  niets	  met	  geweld	  te	  maken	  heeft.	  Voor	  christenen	  speelt	  daarbij	  
ook	  een	  belangrijke	  rol	  dat	  de	  situatie	  van	  christenen	  in	  veel	  islamitische	  
landen	  steeds	  meer	  onder	  druk	  lijkt	  te	  komen.	  Er	  is	  oprechte	  verwarring.	  
Is	  de	  islam	  nu	  ten	  diepste	  extremistisch	  of	  zijn	  de	  extremisten	  een	  
ontsporing	  van	  een	  op	  zich	  vredelievende	  religie?	  Hoe	  verhoudt	  zich	  dat	  
extremisme	  tot	  de	  vele	  moslims	  in	  Nederland	  die	  graag	  willen	  
participeren	  en	  bijdragen	  aan	  een	  democratische	  samenleving?	  	  
	  
De	  vraag	  die	  veel	  christenen	  bezighoudt	  is	  hoe	  zij	  in	  deze	  werkelijkheid	  
hun	  houding	  moeten	  bepalen	  ten	  opzichte	  van	  moslims.	  Op	  die	  vraag	  
tracht	  de	  publicatie	  van	  het	  boek	  Kwetsbare	  Liefde,	  een	  antwoord	  te	  
geven.	  Het	  boek	  zal	  in	  mei	  2017	  verschijnen.	  

Onderzoek	  leerstoel	  
Het	  onderzoek	  is	  in	  2016	  gericht	  geweest	  op	  de	  conclusies	  van	  de	  vraag	  
hoe	  de	  kerk	  zich	  tot	  de	  islam	  zou	  moeten	  verhouden.	  	  
	  
Daarnaast	  heeft	  de	  leerstoelhouder	  tijdens	  een	  studieverlof	  in	  de	  VS	  in	  
juni	  en	  juli	  geparticipeerd	  in	  de	  Annual	  Meeting	  of	  the	  American	  Society	  
of	  Missiology,	  in	  St.	  Paul,	  Minnesota.	  
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Onderzoek	  leerstoel	  (vervolg)	  
Een	  deel	  van	  het	  studieverlof	  is	  besteed	  aan	  het	  hoofdstuk	  over	  context-‐
ualisatie	  voor	  de	  publicatie	  Kwetsbare	  liefde	  en	  een	  ander	  deel	  aan	  de	  
betekenis	  van	  ‘christelijke	  identiteit	  in	  de	  context	  van	  de	  islam’.	  Dat	  
heeft	  in	  samenwerking	  met	  de	  CHE	  in	  Ede	  geleid	  tot	  een	  theologische	  
duiding	  van	  culturele	  en	  religieuze	  diversiteit	  en	  de	  betekenis	  daarvan	  
voor	  de	  vorming	  van	  christelijke	  professionals	  in	  de	  samenleving.	  	  
In	  dit	  kader	  zijn	  er	  bezoeken	  gebracht	  aan	  diverse	  instellingen	  en	  kerken.	  	  
• Fuller	  Theological	  Seminary	  in	  Los	  Angeles	  and	  Colorado	  Springs.	  

Gesprekken	  met	  Scott	  Sunquist,	  Dean	  of	  the	  school	  of	  intercultural	  
studies	  at	  Fuller;	  Evelyne	  Reisacher	  en	  Daniel	  Shaw.	  	  

• New	  Life	  Church	  Colorado	  Springs.	  Ontmoetingen	  met	  senior	  pastor	  
Brady	  Boyd,	  missions	  pastor	  Riaan	  Heyns,	  student	  pastor	  Brandon	  
Cormier.	  

• Redeemer	  Presbyterian	  Church,	  New	  York;	  ontmoeting	  met	  
voorganger	  	  

• Calvery	  Baptist	  Church,	  gesproken	  met	  David	  Epstein,	  senior	  pastor.	  
• ‘The	  Relief	  Bus’,	  een	  project	  voor	  daklozen	  en	  verslaafden	  in	  New	  

York,	  participatie	  in	  avond	  outreach.	  
• Saddleback	  Church,	  Los	  Angeles,	  meerdere	  ontmoetingen	  met	  

leiders	  van	  islam	  project.	  
• Ontmoeting	  met	  Nabeel	  Jabbour,	  auteur	  van	  ‘Anders	  Leren	  Kijken’	  

(vert.	  Van	  The	  Crescent	  through	  the	  eyes	  of	  the	  Cross).	  
• Ontmoeting	  met	  Alan	  Shlemon,	  Amerikaanse	  Iranier,	  met	  moslim	  

achtergrond.	  

Publicaties,	  lezingen	  en	  interviews	  
In	  2016	  is	  het	  manuscript	  van	  een	  christelijke	  theologische	  visie	  op	  de	  
(roeping)	  van	  de	  kerk	  in	  de	  context	  van	  de	  islam	  gereed	  gekomen.	  	  
Deze	  publicatie	  zal	  in	  mei	  2017	  verschijnen	  bij	  uitgeverij	  Boekencentrum,	  
onder	  de	  titel	  Kwetsbare	  liefde.	  De	  kerk,	  de	  islam	  en	  de	  drieenige	  God.	  
Het	  boek	  wil	  een	  bijbels-‐theologisch	  kader	  scheppen	  dat	  de	  christelijke	  
gemeente	  kan	  helpen	  haar	  houding	  te	  bepalen	  ten	  opzichte	  van	  de	  
islam,	  in	  een	  diversiteit	  van	  concrete	  situaties	  waarin	  christenen	  moslims	  
ontmoeten.	  De	  context	  verschilt	  nogal.	  
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Het	  Midden	  Oosten	  staat	  voor	  een	  andere	  realiteit,	  dan	  Indonesië,	  en	  
Indonesië	  dan	  Europa	  en	  het	  Westen.	  In	  Nederland	  is	  de	  situatie	  in	  
diverse	  steden	  anders	  dan	  in	  bepaalde	  meer	  landelijke	  regio’s.	  Wie	  
moslims	  als	  buren	  heeft,	  heeft	  een	  andere	  verhouding,	  dan	  wie	  zich	  
moet	  verhouden	  tot	  religieus	  en	  maatschappelijk	  extremisme.	  Profes-‐
sionals	  staan	  voor	  weer	  andere	  dilemma’s	  dan	  kerkelijke	  gemeenten	  die	  
missionair	  willen	  zijn.	  De	  intentie	  van	  de	  publicatie	  Kwetsbare	  liefde	  is	  
om	  een	  grondpatroon	  te	  tekenen,	  dat	  vervolgens	  in	  verschillende	  
contexten	  kan	  worden	  uitgewerkt,	  toegepast	  en	  geconcretiseerd.	  
Uitgangspunt	  is	  dat	  de	  kerk	  vanuit	  een	  duidelijke	  identiteit	  in	  Christus	  
haar	  armen	  uitstrekt	  naar	  moslims	  en	  zoekt	  naar	  de	  vrede	  van	  de	  samen-‐
leving.	  Het	  beeld	  dat	  veel	  moslims	  van	  het	  christendom	  hebben	  is	  lang	  
niet	  altijd	  positief	  en	  dat	  heeft	  -‐	  volgens	  Cragg	  -‐	  alles	  te	  maken	  met	  wat	  
de	  kerk	  in	  de	  loop	  van	  de	  geschiedenis	  heeft	  laten	  zien.	  De	  roeping	  van	  
de	  kerk	  is	  om	  -‐	  in	  een	  gebroken	  en	  soms	  gewelddadige	  wereld	  -‐	  de	  
kwetsbare	  en	  onvoorwaardelijke	  liefde	  van	  Christus	  profetisch	  in	  woord	  
en	  daad	  te	  laten	  zien.	  Tot	  die	  conclusies	  komt	  de	  leerstoelhouder	  vanuit	  
een	  bijbels-‐theologische	  schets	  van	  Gods	  bedoelingen	  bij	  de	  schepping	  
en	  de	  verstoring	  daarvan.	  De	  islam	  kan	  gezien	  worden	  zowel	  als	  een	  
expressie	  van	  een	  verlangen	  naar	  God,	  een	  zoektocht	  naar	  de	  ene,	  als	  
verzet	  tegen	  hoe	  Hij	  de	  wereld	  weer	  tot	  Zijn	  doel	  heeft	  gebracht,	  
namelijk	  in	  Jezus	  Christus.	  De	  kerk	  is	  in	  die	  context	  allereerst	  een	  
kwetsbare	  minderheid,	  die	  niet	  door	  macht	  of	  geweld	  het	  paradijs	  wil	  
herstellen,	  maar	  in	  het	  spoor	  van	  Jezus	  als	  de	  lijdende	  in	  de	  wereld	  het	  
nieuwe	  leven	  present	  stelt.	  	  
Dat	  alles	  betekent	  in	  relatie	  tot	  de	  islam	  het	  volgende:	  	  

a. De	  kerk	  is	  kwetsbaar	  onbevreesd,	  want	  het	  Koninkrijk	  dat	  in	  
Christus	  niet	  door	  wapens	  gerealiseerd	  wordt,	  kan	  ook	  niet	  met	  
wapens	  en	  geweld	  ongedaan	  gemaakt	  worden.	  De	  toestand	  van	  
de	  kerk	  wordt	  niet	  bepaald	  door	  de	  omgeving,	  zelfs	  niet	  waar	  de	  
kerk	  verdrukt	  wordt,	  maar	  door	  de	  presentie	  van	  Christus.	  

b. De	  kerk	  is	  kwetsbaar	  missionair.	  Als	  God	  in	  Christus	  het	  nieuwe	  
leven	  heeft	  gerealiseerd,	  dan	  is	  de	  kerk	  daarvan	  in	  woord	  en	  
daad	  getuige.	  

c. De	  kerk	  is	  kwetsbaar	  inclusief.	  Het	  koninkrijk	  omvat	  alle	  volken	  
en	  natiën	  en	  talen	  en	  dat	  uit	  zich	  nu	  al	  in	  de	  onvoorwaardelijke	  	  
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liefde	  van	  de	  gemeente	  van	  Christus,	  die	  dus	  moslims	  met	  open	  
armen	  tegemoet	  treedt.	  

d. De	  kerk	  is	  kwetsbaar	  profetisch.	  Het	  kwade	  in	  de	  wereld,	  inclu-‐
sief	  de	  vervolging	  van	  christenen,	  wordt	  door	  het	  nieuwe	  leven	  
in	  de	  kerk	  aan	  de	  kaak	  gesteld.	  Dat	  is	  de	  profetische	  roeping	  van	  
de	  kerk,	  die	  het	  geweld	  niet	  met	  kracht	  of	  wapens	  beantwoordt,	  
maar	  met	  de	  kwetsbare	  liefde	  van	  het	  nieuwe	  leven.	  	  

e. De	  kerk	  is	  kwetsbaar	  reflectief	  en	  is	  bereid	  eerlijk	  te	  kijken	  naar	  
haar	  eigen	  geschiedenis	  en	  wat	  daarin	  niet	  strookt	  met	  de	  aard	  
van	  het	  Evangelie.	  	  

	  

Artikelen	  
Maandelijkse	  column	  ND:	  	  

• ‘Geschorst’	  	   	   	   	   11-‐01-‐16	   p.	  13	  
• ‘Nieuwe	  kijk	  op	  secularisatie’	   	   08-‐02-‐16	  	   p.	  13	  
• ‘De	  imam	  en	  Bileam’	   	  	   	   14-‐03-‐16	  	   p.	  13	  
• ‘Het	  begint	  met	  ontmoeting	  	   	   11-‐04-‐16	  	   p.	  13	  
• ‘Oosters	  Evangelie’	   	   	   13-‐06-‐16	   p.	  13	  
• ‘Independence	  Day’	   	   	   11-‐07-‐16	   p.	  13	  
• ‘Arm	  en	  toch	  rijk’	   	   	   11-‐07-‐16	   p.	  13	  
• ‘Houden	  van	  Moslims’	   	   	   12-‐09-‐16	  	   p.	  13	  
• ‘Sociale	  dienstplicht’	   	   	   10-‐10-‐16	  	   p.	  13	  
• ‘Brief	  aan	  moslim’	   	   	   14-‐11-‐16	   p.	  13	  
• ‘Help	  mijn	  IQ	  daalt’	  	   	   	   12-‐12-‐16	   p.	  13	  

	  

Lezingen,	  populariserend	  
8-‐11-‐16	  	  Voorbereiding	  MAKOR	  reis	  Israël	  
9-‐11-‐16	  	  Uitdaging	  van	  de	  Islam,	  Hervormde	  gemeente	  Nunspeet	  
	  
Gastcollege	  
Nov.	  2016,	  Theologische	  Universiteit	  Kampen,	  gastcolleges	  Israël	  en	  
Islam	  tijdens	  de	  islam	  blok	  week.	  
	  
Nov/dec.	  2016,	  Colleges	  Godsdienstwetenschap	  Theologische	  
Universiteit	  Apeldoorn.	  
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Begeleiding	  promovendi	  
Voortgaande	  begeleiding	  van	  acht	  promovendi:	  
• Elie	  Haddad,	  Cultivating	  a	  Missional	  Ecclesiology	  for	  the	  Local	  Baptist	  

Church	  in	  Lebanon.	  Promotor,	  met	  als	  co-‐promotor,	  Dr.	  P.	  Parushev.	  	  
Eerste	  draft	  van	  het	  manuscript	  is	  geschreven.	  Verwachting	  is	  dat	  in	  
de	  loop	  van	  2017	  het	  definitieve	  manuscript	  gereed	  komt.	  

• Grant	  Porter,	  An	  Assessment	  of	  the	  Practices	  of	  Church	  Planting	  
among	  Muslim	  and	  Druze	  Communities	  in	  Lebanon	  in	  the	  Light	  of	  
New	  Testament	  Patterns	  of	  Mission	  and	  Church	  Planting,	  Promotor,	  
met	  als	  Co-‐promotoren,	  Dr.	  A.	  Kirk,	  Dr.	  T.	  Noble	  en	  Dr.	  P.	  Shaw	  
Eerste	  draft	  van	  het	  manuscript	  is	  geschreven,	  er	  wordt	  hard	  
gewerkt	  aan	  een	  revisie	  en	  de	  hoop	  is	  dat	  ook	  deze	  promotie	  in	  2017	  
of	  begin	  2018	  kan	  plaatsvinden.	  

• J.	  Stevenson	  (pseud),	  Islamic	  Scripture	  among	  the	  Followers	  of	  Jesus:	  
Evaluating	  Christian	  Use	  of	  the	  Qur’an.	  Promotor,	  met	  als	  2e	  
Promotor,	  Dr.	  N.	  van	  Doorn-‐Harder,	  co-‐promotoren,	  Dr.	  Y.A.I.A.	  
Ellethy,	  Dr.	  R.	  Sudworth	  

• Rik	  Lubbers,	  Tussen	  contrast	  en	  conformisme:	  een	  analyse	  van	  
christelijk	  vreemdelingschap	  binnen	  de	  protestants-‐evangelische	  kerk	  
in	  Kosovo.	  Promotor,	  co-‐promotoren	  Dr.	  S.	  Stoppels,	  Dr.	  J.H.	  de	  Wit,	  
bijdrage	  van	  H.	  de	  Leede.	  

• Asatur	  Nahapetyan,	  Towards	  a	  Contemporary	  Understanding	  of	  
Mission	  among	  Armenian	  Churches:	  The	  Relevance	  of	  Their	  Expe-‐
rience	  of	  Mission	  in	  the	  Late	  Ottoman	  Empire	  and	  in	  the	  Soviet	  Era	  
Promotor,	  met	  als	  2e	  Promotor,	  Dr.	  G.	  Harinck,	  Co-‐promotoren	  	  
Dr.	  A.	  	  Kirk,	  Dr.	  T.	  Noble.	  Weinig	  progressie.	  

• Charles	  Faroe,	  Christian	  Formation	  and	  Modes	  of	  Belonging	  among	  
Turkish	  Protestants	  in	  Two	  Istanbul	  Congregations.	  Promotor,	  met	  
als	  co-‐promotoren	  Dr.	  M.	  Klaver,	  Dr.	  A.	  Kirk,	  Dr.	  S.	  Oxley.	  

• Caleb	  Hutcherson	  (Libanon),	  Theological	  Education	  for	  Islamic	  
Contexts	  -‐	  A	  Comparative	  and	  Critical	  Analysis	  of	  Theological	  
Reflective	  Practice	  in	  Faith	  Leader	  Training	  between	  Protestant	  
Christians	  and	  Sunni	  Muslims	  in	  Lebanon.	  
Begeleiding	  van	  de	  voorbereiding	  van	  een	  gedegen	  proposal	  voor	  de	  
promotie	  cie.	  van	  de	  VU	  

• Jose	  Cruz	  heeft	  voorlopig	  afgezien	  van	  promotie	  aan	  de	  VU.	  
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Onderwijs	  
In	  2016	  heeft	  de	  leerstoelhouder	  de	  module	  Christendom	  verzorgd	  in	  de	  
opleiding	  Religie	  en	  Levensbeschouwing	  aan	  de	  VU.	  	  
Tevens	  heeft	  hij	  een	  bijdrage	  geleverd	  door	  middel	  van	  colleges	  Israël	  en	  
islam	  aan	  de	  Theologische	  Universiteit	  Kampen.	  Aan	  de	  Theologische	  
Universiteit	  Apeldoorn	  heeft	  hij	  gastcolleges	  godsdienstwetenschappen	  
verzorgd.	  	  
	  
Overige	  academische	  activiteiten	  VU	  
• Participatie	  maandelijks	  hooglerarenberaad,	  promotiecie,	  meerdere	  

malen.	  
• Participatie	  sectievergaderingen.	  
• Participatie	  promovendi-‐dagen	  IBTS,	  tbv.	  E.	  Haddad,	  G.	  Porter,	  A.	  

Nahapetyan,	  C.	  Faroe,	  C.	  Hutcherson	  en	  R.	  Das.	  
• Participatie	  promotie	  Harmen	  van	  Wijnen,	  Faith	  in	  small	  groups	  of	  

adolescents.	  	  
• Contacten	  fondswerving	  Amerika,	  promotie	  boek	  (juni/juli	  2016)	  
• Redactie	  Soteria	  (11	  april/31	  okt),	  met	  bijbehorend	  redactie	  werk	  
• Participatie	  in	  Raad	  van	  Advies	  IFES	  (jan.	  2016),	  Raad	  voor	  het	  

Gereformeerd	  Belijden	  (10-‐2)	  
• Participatie:	  een	  nieuwe	  droom	  voor	  Europa	  (Kloosterkerk	  Den	  Haag)	  

(25/1	  en	  7/3)	  
• Schrijven	  concept	  jaarverslag	  en	  jaarplan	  
• Participatie	  in	  leescie	  mbt	  een	  voorgenomen	  promotie	  aan	  de	  

Universiteit	  van	  Tilburg.	  
• Overleg	  Islamitische	  Universiteit	  over	  mogelijk	  symposium	  (op	  

termijn)	  (febr.	  2016)	  
• Ontmoeting	  met	  Hagop	  Akbashian	  uit	  Libanon	  (maart	  2016)	  
• Overleg	  Johan	  Velema,	  over	  Serie	  commentaren	  in	  de	  context	  van	  	  

de	  islam	  (meerdere	  malen)	  
• Diverse	  ontmoetingen	  rondom	  het	  thema	  diversiteit	  
• Overleg	  IBTSC,	  Stuart	  Blythe,	  over	  samenwerking	  rondom	  promoties	  
• Participatie	  in	  drie	  bestuursvergaderingen	  van	  Stichting	  Leerstoel	  
• Fondswerving	  
• Participatie	  relatie	  programma	  EO	  Jongerendag	  
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GZB	  project	  
Naast	  het	  werk	  van	  de	  leerstoel	  is	  de	  leerstoelhouder	  betrokken	  bij	  een	  
bilateraal	  project	  met	  de	  GZB,	  rondom	  de	  theologische	  uitdaging	  van	  de	  
islam	  voor	  GZB	  partners.	  De	  conferentie	  waar	  de	  leerstoelhouder	  in	  	  
2012	  in	  participeerde	  in	  Indonesie,	  Salatiga,	  heeft	  geleid	  tot	  de	  intentie	  
een	  publicatie	  te	  laten	  verschijnen:	  Fruitful	  minorities.	  De	  leerstoel-‐
houder	  heeft	  meegewerkt	  aan	  de	  redactie	  van	  het	  hele	  manuscript	  en	  	  
de	  contacten	  gehad	  met	  Langham	  als	  mogelijke	  uitgever.	  Langham	  heeft	  
afgezien	  van	  publicatie,	  er	  wordt	  een	  nieuwe	  uitgever	  gezocht.	  
	  
Conclusie	  
De	  gemeente	  van	  Christus	  is	  de	  eerst	  gestalte	  van	  het	  nieuwe	  leven	  dat	  
Christus	  heeft	  gerealiseerd.	  In	  de	  gemeente	  wordt	  iets	  zichtbaar	  van	  hoe	  
God	  het	  leven	  vanaf	  het	  begin	  had	  bedoeld.	  Zo	  staat	  de	  gemeente	  van	  
Christus	  midden	  in	  een	  wereld	  waarin	  ook	  de	  islam	  nadrukkelijk	  
aanwezig	  is.	  Als	  nieuwe	  schepping	  getuigt	  zij	  van	  het	  nieuwe	  leven.	  
Vanuit	  die	  identiteit	  zoekt	  zij	  de	  verbinding	  met	  de	  wereld	  om	  haar	  heen	  
en	  treedt	  zij	  dan	  ook	  met	  de	  onvoorwaardelijke	  liefde	  van	  Christus	  
moslims	  tegemoet.	  Dat	  wordt	  niet	  bepaald	  door	  de	  aard	  van	  de	  islam	  die	  
de	  gemeente	  ontmoet,	  maar	  door	  haar	  identiteit	  in	  Christus.	  
	  
Dat	  is	  één	  van	  de	  conclusies	  van	  het	  onderzoek	  van	  de	  leerstoel.	  	  
Wat	  daarvan	  concreet	  de	  consequenties	  zijn	  in	  een	  wereld	  waar	  
polarisatie	  toeneemt	  en	  er	  meer	  en	  meer	  gedacht	  wordt	  in	  de	  
tegenstelling	  tussen	  ‘wij’	  en	  ‘zij’,	  zal	  de	  komende	  jaren	  verder	  
onderzocht	  moeten	  worden.	  
	  
	  
Prof.	  Dr.	  B.J.G.	  	  Reitsma	  
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Jaarplan	  2017	  	  Leerstoel	  aan	  de	  VU	  van	  Amsterdam	  
Bijlage	  bij	  Jaarverslag	  2016	  

Inleiding	  
De	  ontwikkelingen	  in	  de	  wereld	  gaan	  snel	  en	  maken	  de	  vragen	  rondom	  de	  
verhouding	  van	  de	  kerk	  tot	  de	  islam	  complexer.	  De	  gebeurtenissen	  in	  het	  
Midden	  Oosten,	  aanslagen	  in	  Europa,	  de	  dreiging	  die	  met	  de	  islam	  
verbonden	  wordt,	  zetten	  de	  relaties	  tussen	  verschillende	  groepen	  in	  de	  
maatschappij	  onder	  druk.	  Er	  is	  vaak	  te	  weinig	  ruimte	  om	  in	  de	  actualiteit	  
een	  stap	  terug	  te	  doen	  om	  na	  te	  denken	  over	  de	  diepere	  vragen	  en	  om	  de	  
complexiteit	  enigszins	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Korte	  en	  snelle,	  maar	  daardoor	  
ook	  weinig	  geïnformeerde,	  reacties	  lijken	  gemakkelijker.	  	  
De	  leerstoel	  ziet	  zich	  ook	  in	  2017	  geroepen	  om	  op	  academische	  wijze	  de	  
diepere	  lagen	  van	  de	  relatie	  tussen	  de	  kerk	  en	  islam	  te	  onderzoeken.	  
Daarmee	  wil	  de	  leerstoel	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  een	  christelijke	  
theologie	  die	  de	  kerk	  helpt	  een	  christelijk-‐gelijkvormige	  houding	  te	  
ontwikkelen	  in	  relatie	  tot	  de	  islam.	  
	  
Focus	  	  
Drie	  terreinen	  zullen	  specifieke	  aandacht	  krijgen.	  
1.	  Publicatie(s)	  
2.	  Onderwijs	  en	  training	  
3.	  Begeleiding	  studenten	  (Ma	  en	  PhD)	  
	  
Concrete	  producten	  
Ad	  1.	  Publicatie	  van	  het	  boek	  ‘Kwetsbare	  Liefde.	  De	  kerk,	  de	  islam	  en	  de	  
drieenige	  God’.	  	  Manuscript	  gereed.	  

• Presentatie	  van	  het	  boek	  zal	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  
plaatsvinden	  	  in	  Mei	  2017	  d.m.v.	  een	  symposium	  in	  samenwerking	  
met	  de	  CHE.	  De	  uitgave	  wordt	  verzorgt	  door	  het	  Boekencentrum.	  

	  
-‐	  Afzonderlijk	  project:	  GZB	  publicatie,	  ‘Fruitful	  Minorities’.	  Overleg	  met	  
mogelijke	  uitgevers.	  
-‐	  Voorbereiding	  van	  een	  manuscript	  voor	  een	  Eenvoudige	  versie	  van	  
‘Kwetsbare	  Liefde’.	  	  Publicatie	  najaar	  2018	  
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Ad	  2.	  Onderwijs	  en	  training	  
• Onderwijs	  module	  Christendom	  aan	  VU.	  

Diverse	  lezingen	  over	  een	  christelijke	  benadering	  van	  de	  islam.	  
Participatie	  in	  het	  onderwijs	  bij	  andere	  instellingen	  voor	  hoger	  en	  
academisch	  onderwijs	  zoals	  de	  CHE	  in	  Ede	  en	  de	  ETF	  in	  Heverlee,	  België.	  
	  	  
Ad	  3.	  Begeleiding	  van	  studenten.	  	  	  
• De	  begeleiding	  van	  de	  in	  het	  Jaarverslag	  genoemde	  promovendi.	  
	  
Overig	  
Participatie	  in	  netwerken.	  	  	  
• Redactie	  Soteria	  
• Participatie	  in	  Raad	  van	  Advies	  IFES,	  Raad	  voor	  het	  Gereformeerd	  

Belijden,	  CERT,	  Missie	  Nederland,	  NZR,	  WOM	  en	  in	  mindere	  mate	  bij	  
WEA-‐TC,	  IIIS,	  IIRF	  en	  ELF.	  

	  
• Artikelen	  waarheidsvriend	  gelijkenissen	  (eind	  Augustus)	  
• Nieuw	  plan/onderzoek	  voor	  2017-‐2022	  (eind	  2017	  definitief),	  met	  

concrete	  producten.	  
• Augustus:	  spreken	  op	  FEET,	  Praag,	  The	  challenge	  of	  Islam	  within	  the	  

cultural	  diversity	  of	  Europe".	  
• Oktober,	  Wittenberg,	  Reformatie	  herdenking:	  Islam	  and	  the	  need	  for	  a	  

new	  reformation.	  
• Participatie	  MEC	  IMES	  2017,	  Libanon	  (juni)	  (onder	  voorbehoud).	  
• Versterking	  financiële	  basis	  van	  de	  Leerstoel	  
• Artikelen	  /	  teksten	  voor	  de	  website	  
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Financiële	  verantwoording	  over	  het	  boekjaar	  2016	  
	  
Exploitatie	  2016	  

	   	   	  
	   	   	   	   	  Uitgaven	   Begroting	  	   Realisatie	   Afwijking	  

	  
Salariëring	  

	   	   	  1	   Salaris	  BBRA	  16.6	   	  €	  26.000,00	  	   	  €	  29.865,19	  	   	  €	  3.865,19	  	  	  	  
2	   Sociale	  lasten	  werkgever	   	  €	  15.000,00	  	   	  €	  14.688,00	  	   	  €	  312,00-‐	  	  

	   	  
	  €	  41.000,00	  	   	  €	  40.375,24	  	   	  	  €	  3.553,19	  

	  
Pensioen/Verzekeringen	  

	   	   	  3	   Verzuimverzekering	   	  €	  1.500,00	  	   	  €	  1.265,99	  	   	  €	  234,01	  	  	  	  
4	   Pensioen	  CB/Achmea	   	  €	  6.250,00	  	   	  €	  5.590,16	  	   €	  653,84	  
	  	   Aansprakelijkheidsverzekering	   	  €	  250,00	  	   	  €	  145,85	  	   	  €	  104,15	  	  

	   	  
	  €	  8.000,00	  	   	  €	  7.008,00	  	   	  €	  992,00	  

	  
Administratieve	  kosten	  

	   	   	  5	   Boekhouding	  +	  Bankkosten	   €	  2.800,00	   	  €	  450,17	  	   	  €	  2.349,83	  
6	   Kantoor	  artikelen	  /	  Overig	   	  €	  200,00	  	   €	  75,00	   	  €	  125,00	  	  

	   	  
	  €	  3.000,00	  	   	  €	  525,17	  	   	  €	  2.474,83	  

	  
Leerstoel	  gerelateerde	  kosten	  

	   	   	  8	   Woon-‐	  werk	  reiskosten	   	  €	  1.200,00	  	   	  €	  370,50	  	   €	  829,50	  
9	   Overige	  reis-‐	  en	  verblijfskosten	   	  €	  2.000,00	  	   	  €	  244,10	  	   	  €	  1.755,90	  
10	   Studie-‐	  en	  onderwijskosten	   	  €	  600,00	  	   	  €	  0,00	  	  	  	   	  €	  600,00	  	  

	   	  
	  €	  3.800,00	  	   	  €	  614,40	  	   	  €	  3.185,40	  

	  
Kosten	  Stichting	  

	   	   	  11	   Kosten	  bestuur	  +	  Bureau	   	  €	  1.250,00	  	   €	  1.114,15	   	  €	  135,85	  
12	   Website	  +	  brochure	   	  €	  500,00	  	   	  €	  248,34	  	   	  €	  251,66	  	  

	   	  
	  €	  1.750,00	  	   	  €	  1.362,49	  	   	  €	  387,51	  

	  
Onvoorzien	  

	   	   	  14	   Onvoorzien	   	  €	  1.000,00	  	   	  €	  0,00	  	   	  €	  1.000,00	  	  

	   	  
	  €	  1.000,00	  	   	  €	  0,00	  	   	  	  €	  1.000,00	  

	   	   	   	   	  Uitgaven	  totaal	   	  €	  58.550,00	  	   	  €	  54.063,45	  	   	  €	  4.486,15	  	  

	   	   	   	   	  Inkomsten	  
	   	   	  

	  
Vaste	  participanten	   	  €	  17.500,00	  	   	  €	  22.500,00	  	  	   *)	  

	  
Incidentele	  donateurs	   	  €	  28.500,00	  	   	  €	  29.053,47	  	   	  €	  553,47	  	  

	   	   	   	   	  Inkomsten	  totaal	   	  €	  46.000,00	  	   	  €	  51.553,47	  	   	  €	  5.553,47	  	  

	   	   	   	   	  Exploitatieresultaat	  2014	   	  €	  12.550,00-‐	   	  €	  2.509,98-‐	   	  €	  10.040,02	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *)	  w.v.	  €	  5.000,00	  	  over	  2017	  
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Toelichting	  bij	  exploitatie	  2016	  
Dankbaar	  constateert	  het	  bestuur	  dat	  er	  over	  het	  boekjaar	  2016	  ruim	  
voldoende	  financiële	  middelen	  waren	  om	  de	  plannen	  conform	  de	  
begroting	  uit	  te	  voeren	  en	  aan	  alle	  verplichtingen,	  m.n.	  inzake	  goed	  
werkgeverschap,	  te	  kunnen	  voldoen.	  	  
	  
In	  de	  begroting	  voor	  2016	  werd	  rekening	  gehouden	  met	  een	  verlies	  van	  
€	  12.550,-‐	  	  Het	  uiteindelijke	  resultaat	  zou	  ten	  laste	  worden	  gebracht	  van	  
de	  Algemene	  reserve.	  Daarbij	  zou	  de	  doelstelling	  van	  de	  Leerstoel	  tot	  het	  
einde	  van	  de	  huidige	  overeenkomst	  met	  de	  VU	  niet	  in	  gevaar	  komen.	  	  
Dankzij	  een	  vooruitbetaalde	  bijdrage	  van	  één	  van	  de	  vaste	  participanten	  
over	  het	  jaar	  2017	  én	  door	  zeer	  bewust	  te	  letten	  op	  de	  uitgaven	  is	  het	  
verlies	  beperkt	  gebleven	  tot	  2.509,98.	  Dit	  bedrag	  is	  ten	  laste	  gebracht	  
van	  de	  Algemene	  reserve.	  
Resultaat	  verdeling:	  
Resultaat	  2016	  t.o.v.	  de	  begroting	  	   	   €	  	  10.040,02	  
	  
De	  Balans	  einde	  boekjaar	  2016	  
	  
Activa	  /	  Debet	  

	   	   	  
	   	   	   	  
	  

31	  december	  2016	  
	  

31	  december	  2015	  
Vorderingen	  

	   	   	  Vooruitbetaalde	  bedragen	   	  €	  5.000,00	  	  
	  

	  €	  151,00	  	  
Liquide	  middelen	   	  €	  62.815,13	  	  

	  
	  €	  70.325,00	  

Balanstotaal	   	  €	  67.815,13	  	  
	  

	  €	  70.476,00	  	  

	   	   	   	  Passiva	  /	  Credit	  
	   	   	  

	  
31	  december	  2016	  

	  
31	  december	  2015	  

Eigen	  vermogen	  
	   	   	  Eigen	  vermogen	  stichting	   	  €	  4.705,13	  	  

	  
	  €	  7.366,00	  	  

Bestemmingsreserve	  
	   	   	  	  	  instandhouding	   	  €	  60.000,00	  	  

	  
	  €	  60.000,00	  	  

	  
	  €	  64.705,13	  	  

	  
	  €	  67.366,00	  	  

Kortlopende	  schulden	  
	   	   	  Crediteuren	   	  €	  3.110,00	  	  

	  
	  €	  3.110,00	  	  

	   	   	   	  Balanstotaal	   	  €	  67.815,13	  	  
	  

	  €	  70.476,00	  
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Toelichting	  bij	  de	  balans	  
a) Liquide	  middelen	  betreft	  het	  banksaldo	  per	  31-‐12-‐2016	   	  
b) Het	  eigen	  vermogen	  is	  opgebouwd	  uit	  de	  exploitatie	  resultaten	  van	  

voorgaande	  jaren.	  
c) Overige	  verplichtingen	  bestaan	  uit:	  	  

⇒ reservering	  vakantiegeld	  B.	  Reitsma	   	  
⇒ afdracht	  loonheffingen	  en	  sociale	  lasten	   	  

	  
Toelichting	  op	  de	  exploitatie	  
a) Door	  het	  zelfstandig	  voeren	  van	  de	  administratie	  van	  de	  Leerstoel	  

konden	  de	  administratieve	  kosten	  aanzienlijk	  beperkt	  worden.	  
b) Aangezien	  dit	  boekjaar	  zich	  sterk	  richtte	  op	  de	  afronding	  van	  het	  

boek	  van	  Prof.	  Dr.	  Reitsma	  zijn	  de	  overige	  reis-‐	  en	  verblijfskosten	  
lager	  uitgevallen	  dan	  oorspronkelijk	  was	  begroot.	  

c) Door	  een	  aantal	  meevallers	  bij	  de	  noodzakelijke	  uitgaven	  en	  de	  
vooruitbetaling	  van	  de	  bijdrage	  over	  2017	  van	  één	  van	  de	  vaste	  
participanten	  kon	  het	  jaar	  2016	  met	  slechts	  een	  beperkt	  negatief	  	  
resultaat	  worden	  afgesloten.	  

	  
Slot	  opmerking	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  spreekt	  haar	  grote	  dankbaarheid	  uit	  aan	  
onze	  Hemelse	  Vader,	  Die	  in	  Zijn	  genade	  ons	  roept	  tot	  dienstbaarheid	  	  
aan	  de	  verkondiging	  van	  het	  evangelie	  en	  het	  bouwen	  van	  Zijn	  kerk.	  	  	  	  	  
Wij	  leven	  en	  werken	  in	  de	  verwachting	  dat	  God	  voorziet	  in	  alles	  wat	  	  
wij	  naar	  lichaam	  en	  ziel	  én	  aan	  middelen	  nodig	  hebben	  om	  Hem,	  ook	  	  	  	  	  
in	  het	  werk	  van	  de	  Leerstoel	  te	  volgen	  en	  te	  dienen.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  
H.F.	  Koppelaar	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
Jaarverslag	  Stichting	  Leerstoel	  ‘De	  kerk	  in	  de	  context	  van	  de	  Islam’	  	  2016	  	  	  pag.	  15	  

	  



	   	  
	  

Jaarverslag	  Stichting	  Leerstoel	  ‘De	  kerk	  in	  de	  context	  van	  de	  Islam’	  	  2016	  	  	  pag.	  16	  
	  
	  


