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Auto
De vu is via de a-10 bereikbaar. Op de a-10 volgt u afslag s108-Buitenveldert/Oud Zuid/Olympisch stadion; aan het eind van de afrit linksaf de
Amstelveenseweg oprijden; na 200 meter bij het vumc slaat u linksaf de De
Boelelaan op. Parkeren bij de vu kan alleen tegen betaling.
Voor gehandicapten zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor het
vu-Hoofdgebouw en op het vu-binnenterrein. Via de intercomzuil bij de
slagboom kunt u zich melden bij de portier.
Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station en Station Zuid, Sneltram 51, Stadstram 5 (richting
Amstelveen) – uitstappen: halte De Boelelaan/vu.
Te voet is de vu vanaf Station Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
Streekbussen 142, 170, 172 en 176 komen bij de vu.

‘nooit meer eene nieuwe
hiërarchie’
Symposium F.L. Rutgers 1917-2017
Donderdag 16 maart 2017
PThU-zaal, Vrije Universiteit Amsterdam

Foto: Kerkdienst aan boord van Hr. Ms. De Zeven Provinciën, 1961. (bron: nimh Beeldbank)
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Graag nodigen het Centrum voor Religie en Recht en het
Historisch Documentatiecentrum, in samenwerking met het adc
en de Theologische Universiteit Kampen, u uit voor een symposium
over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk. Dit
symposium vindt plaats naar aanleiding van de honderdste sterfdag
van de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de Vrije Universiteit, F.L.
Rutgers (26 november 1836-19 maart 1917). Het wordt belegd op
donderdag 16 maart 2017 vanaf 10 uur in de PThU-zaal op de eerste
verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

programma

Het thema van dit symposium is de verhouding tussen lokale
gemeente en bovenlokale kerk. Rutgers ontwikkelde het
zogenaamde Doleantie-kerkrecht, waarin het recht van de lokale
gemeente een sterker accent kreeg in vergelijking met het vanaf
de zestiende eeuw ontwikkelde gereformeerde kerkrecht, met
name tegenover de hiërarchische structuur van de Nederlandse
Hervormde Kerk. In de loop van de twintigste eeuw is Rutgers’
structuur onderwerp van kerkelijk conflicten geweest en soms
aangepast. Maar nog steeds geldt zijn constructie als een ijkpunt.

10.45
11.15

Op het symposium staat de vraag centraal naar de verhouding
tussen lokaal en bovenlokaal. Naast aandacht voor Rutgers en de bij
zijn kerkrecht behorende ecclesiologie, wordt zijn gereformeerde
kerkstructuur vergeleken met independentistische en episcopaalhiërarchische visies op de verhouding lokaal en bovenlokaal, en met
het privaatrecht.
De kosten voor deelname aan dit symposium inclusief lunch bedragen
€20,00. U meldt zich aan door het verschuldigde bedrag vóór 9 maart
over te maken op iban: nl86 ingb 0001 1680 01 t.n.v. Stichting
Ondersteuning hdc, onder vermelding van ‘Rutgers’. Vermeld bij uw
betaling uw naam en woonplaats. Voor nadere informatie: hdc@vu.nl
of 020-598 5270.
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10.00

Ontvangst met koffie en thee

10.30
10.35

Opening door George Harinck, directeur hdc
Leon van den Broeke (vu/tuk) – Inleiding op het
congresthema
George Harinck (vu/adc) – Rutgers en Kuyper
Kees van der Kooi (vu) – De ecclesiologie van Abraham
Kuyper
Leo Koffeman (PThU) – Het Doleantiekerkrecht van
Kuyper en Rutgers

11:45
12.15

Lunch

13.00
13.30

Aza Goudriaan (vu) – Het beroep op Voetius
Leon van den Broeke (vu/tuk) – H.C. Rutgers en de
kerkelijke deputaten
Dick Schoon (Oud-Katholieke Kerk) – Het episcopaalhiërarchische perspectief

14.o0
14.30

Pauze

15.00
15.30
16.00

Henk Bakker (vu/Baptisten Seminarium) – Het
congregationele(-independentistische) perspectief
Teunis van Kooten – Het privaatrechtelijk perspectief
Discussie

16:20

Sluiting en receptie
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