
Uitnodiging 

 
voor de 33e OPP-week 

 
6 tot en met 10 januari 2020 

 

 
in het (voormalig) klooster Emmaus 

te Helvoirt 

 
 

Je bent 

- onderzoekster in theologie of religiewetenschappen 

- (buiten)promovenda 
- predikante, pastoraal werkster, geestelijk verzorger 

- docente aan universiteit of HBO-docente levensbeschouwing 

- of anderszins iemand die verdiepend schrijft over/werkt aan thema’s 
op het gebied van gender en religie  

 
De OPP-week in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt biedt je de 
mogelijkheid om 
 
in alle rust te werken aan eigen onderzoek (boek, artikel, lezing…)  
• aspecten van onderzoek te bediscussiëren met collega-theologen 
• ontluikende plannen voor onderzoek (toch maar dat proefschrift?) voor 

te leggen aan anderen  
• in inhoudelijke sessies ideeën te vergaren voor bijdragen aan het 

publieke debat 
• publicatiemogelijkheden te verkennen  

  
Het onderzoeksnetwerk Onderlinge Promotie Promoting (OPP) nodigt je 
hiervoor uit.   
 
 
Belangrijk!  

- De OPP week is erkend als aio-opleidingsactiviteit van NOSTER. Je 
kunt bij je eventuele faculteit vergoeding aanvragen. 

- De OPP week is erkend als opleidingsactiviteit binnen het Open 
Erkend Aanbod van de permanente educatie voor PKN predikanten (2 
ECTS). 

- De OPP week is erkend door de VGVZ voor de geaccrediteerde 
nascholing voor de registratie van geestelijk verzorgers. 

 
 



De OPP-week kent drie doelstellingen: 
 
1. Veel tijd om te werken aan eigen onderzoek 
 
2. Inhoudelijke uitwisseling en discussie met vakgenoten  
 
3. Informele ontmoeting tussen ervaren en beginnende onderzoeksters 
 

 
 

Twee maal per dag worden open, facultatieve presentaties gehouden. Hier 
staat ofwel een onderzoek inhoudelijk en/of methodisch van een van de 
deelneemsters centraal, ofwel een actueel onderwerp rond gender en 
theologie. 
 
Voor de komende week staan de volgende sessies gepland: 
 

• “Leren van elkaar! ” - presentaties van onderzoek door beginnende en 
gevorderde onderzoeksters 

• “boekenronde” – sessie met korte presentaties van uit eigen kring 
verschenen boeken.  

•  “aansluiten bij thema’s uit de actualiteit”  

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00-17.00 uur en  
van 20.30 – 21.30 uur (op woensdag om 20.00).  
 
Elke ochtend beginnen we met een lichamelijke warming up, begeleid door 
een van de deelneemsters.  
 
Meld je aan via het inschrijfformulier als je voor één van de sessies een 
presentatie wilt doen.  
We moedigen daar van harte toe aan!  
Het kan zijn dat we keuzes moeten maken met het oog op de beperkte ruimte 
in het programma.  
We laten je tijdig weten of je je voorstel kunt presenteren. 
 
De bijeenkomsten zijn het meest vruchtbaar als de presentaties kort en 
probleemstellend zijn. Maximale tijd voor een presentatie: 20 minuten en 
daarna ruime discussie. Beamer en scherm zijn aanwezig. 
 
Op woensdagmiddag tijdens de OPP-week wordt de jaarvergadering 
gehouden van de afdeling Nederland van de European Society of Women in 
Theological Research (ESWTR). 
 
Op woensdagavond houdt Caroline Vander Stichele, hoogleraar aan de 
Universiteit Tilburg een lezing:  
 
De maagdelijkheid van Maria in 
het Proto-evangelie van Jacobus 
en de film Je vous salue, Marie .. 
(Hail Mary, 1985) van Jean-Luc 
Godard, met nagesprek.  
 
 



Praktische informatie  
Voor deze keer hebben we onderdak gevonden in het voormalig klooster 
Emmaus in de Gabrielvleugel. De aanbouw is nieuw, de kamers elk met eigen 
natte cel. Er is een lift en er zijn ook twee kamers met verstelbare bedden.  
Voor de maaltijden is er een (zonnige) serre. De keuken is gewend met 
dieetwensen rekening te houden.  
De werkruimte heeft een beamer en scherm. Overal is wifi. 
Er is dagelijks een eucharistieviering en een avondgebed. 
 
Helvoirt ligt tussen Den Bosch en Tilburg, er rijdt een bus en een buurtbus 
stopt voor de deur. 
Achter het klooster ligt een bos. 
De mensen die zich inzetten voor de gastvrijheid doen dat met veel 
enthousiasme. 
 
De prijs is € 70,60 per etmaal, inclusief (verplicht) lakenpakket.  
Handdoeken € 3,50 (optatief).  
Het is mogelijk in te tekenen voor een deel van de week.  
De kosten worden altijd per etmaal berekend (N.B. dit is nieuw t.o.v. vorige 
jaren).  
Voor minder draagkrachtigen is het mogelijk een beroep te doen op een 
bijdrage in de kosten door het Catharina Halkesfonds. Dit kun je aangeven op 
het inschrijfformulier. 
 
De deelnemersbijdrage dient vooraf te worden overgemaakt aan Emmaus.  
Aanwijzingen voor de wijze van betalen vind je bij de informatie die je de derde 
week van december toegestuurd krijgt.  
 
Via bijgaand inschrijfformulier kun je je tot uiterlijk 6 december 2019 
inschrijven. Kijk alsjeblieft na of het formulier volledig is ingevuld voordat je 
het verstuurt. S.v.p. als Word-bijlage, niet als foto. 
In de derde week van december krijg je het programma, praktische 
(betalings)gegevens, een reisbeschrijving en een deelneemsterslijst 
toegestuurd.  
 

De organisatie: 
 
Inez van der Spek  ivdspek@xs4all.nl 
Fieke Klaver   fiekeklaver@gmail.com  
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