
De tekst mag het zeggen! 
Studiemiddag rond het werk van Karel Deurloo  
Maandag 25 januari 2016, 13.30 - 18.30 uur in het Bijbels Museum te Amsterdam. 

De Nieuwe Bijbelschool en het Bijbels Museum nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een 
studiemiddag en een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 80ste verjaardag van prof. dr. Karel Deurloo, 
hoogleraar Oude Testament (1975-1996) en kerkelijk hoogleraar Bijbelse Theologie (1996-2001) aan de 
Universiteit van Amsterdam, bijzonder hoogleraar op de Dirk Monshouwer leerstoel voor Bijbelse 
Theologie aan de VU (2003-2006). 
                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma op 25 januari ziet er als volgt uit:

13.30 uur  Inloop met koffie en thee in het museumcafé van het Bijbels Museum 

14.00 uur Welkom Judikje Kiers, directeur Bijbels Museum en Ad van Nieuwpoort, voorzitter     
van De Nieuwe Bijbelschool. 

14.15 uur ‘De betekenis van het werk van Karel Deurloo’ door prof. dr. Rinse 
Reeling Brouwer, bijzonder hoogleraar vanwege de Miskotte/Breukelmanleerstoel en 
prof. dr. Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar vanwege de Dirk Monshouwerleerstoel.  

15.00 uur Een ‘Efemeride’ van dr. Piet van Midden, universitair docent Universiteit van Tilburg. 

15.30 uur In kleine groepen ‘teksten lezen…‘ i.s.m. Societas Hebraica Amstelodamensis. 

16.20 uur Pauze 

16.30 uur  Welkom prof. dr. Karel Deurloo. Feestelijk programma met toespraken van prof. 
dr. Martin Prudky en dr. Ad van Nieuwpoort, uitreiking van het jubileumnummer 
ACEBT door prof. dr. Joep Dubbink, presentatie van de Hongaarse vertaling 
van Exodus en Exil: Kleine Bijbelse Theologie door ds. Ries Nieuwkoop, gedicht door 
Adriaan Deurloo, presentatie van de website www.kareldeurloo.com door Hermine 
Deurloo, muziek door Hermine Deurloo, mondharmonica en Reinier Voet, gitaar. 

17.00  Informeel samenzijn met drank en spijs. 

18.00  Einde 

 
U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen. Kosten bedragen €12,50 per 
persoon. Studenten betalen €10,-. Aanmelden kan door een email te sturen naar rsvp@bijbelsmuseum.nl o.v.v. 
'Studiemiddag', vermeld daarin uw naam + aantal personen.  

We hopen u te zien op 25 januari.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Judikje Kiers    Ad van Nieuwpoort 
directeur    voorzitter 
Bijbels Museum    De Nieuwe Bijbelschool 

     

http://www.denieuwebijbelschool.nl/
http://www.bijbelsmuseum.nl/
http://www.kareldeurloo.com/

