UITNODIGING
Symposium “Maria in de theologie van de Oosterse Kerken”
Gastenhuis/Missionair Centrum ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ Heiloo
Op donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017 zal in het Diocesaan Missionair
Centrum te Heiloo een symposium plaatsvinden over de rol van Maria in
de theologie van de Oosterse Kerken.
Maria speelt een belangrijke rol in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook
in de Oosterse Kerken kent haar verering een zeer lange traditie.
Enkele wetenschappers willen hun kennis met ons delen.
Het programma:
Donderdag 6 april 2017
14.00 uur Dr. Mary Cunningham, universitair hoofddocent aan het Departement voor Theologie
en Godsdienststudies aan de Universiteit van Nottingham, over “Maria als
medeverlosseres en haar rol als voorspreekster in de Byzantijnse liturgische traditie”.
14.45 uur Vragen en discussie
15.15 uur Pauze
15.45 uur Priester dr. Shafiq Abouzayd, Maronitisch en Melkitisch priester, wetenschappelijk
onderzoeker aan de Faculteit voor Oosterse Studies van de Universiteit van Oxford,
over “Maria als medeverlosseres en middelares in de Maronitische spiritualiteit”.
16.30 uur Vragen en discussie
17.00 uur Afsluiting met gezamenlijke vespers
Vrijdag 7 april 2017
10.00 uur Dr. Sebastian Brock, emeritus hoogleraar Syrische Studies aan de Faculteit voor
Oosterse Studies van de Universiteit van Oxford, over “Maria in de geschriften van de
H. Ephrem”.
10.45 uur Vragen en discussie
11.15 uur Pauze
11.45 uur Bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe
Kerk in Nederland, over “Maria in de Syrische liturgie”.
12.30 uur Vragen en discussie
13.00 uur Eenvoudige lunch
De lezingen worden gegeven in het Engels, er is de mogelijkheid gebruik te maken van simultaan
vertaling.
Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers, u wordt daarom verzocht zich aan te melden bij
het secretariaat van het Gastenhuis/Missionair Centrum, email: info@olvternood.nl
Ik hoop u hier te mogen begroeten op 6 en 7 april!
Drs. Jeroen de Wit
rector heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

