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Biografieën Prof. dr. Andreas Beck is voorzitter van Evadoc, 
het Protestants-Evangelische Archief- en Documen-
tatiecentrum, en hoogleraar Historische Theologie en 
decaan aan de ETF Leuven.

Prof. dr. Jan De Maeyer is directeur van het 
KADOC - Documentatie en Onderzoekscentrum voor 
Religie, Cultuur en Samenleving en hoogleraar Kerkge-
schiedenis. Hij is onder meer gasthoogleraar geweest 
aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes in Parijs 
(2003) en aan de Universität Freiburg (CH) (2007). Prof. 
De Maeyer publiceert en doceert over diverse facetten 
van de relatie Religie, Cultuur en Samenleving in de 
19de en 20ste eeuw.

Dr. Koenraad Abts is research fellow verbonden aan 
het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek 
(ISPO) van de KU Leuven en chargé de recherches 
(FNRS) aan Université de Liège. Zijn doctoraatsstudie 
naar de relatie tussen maatschappelijk onbehagen 
en etnopopulisme werd bekroond met de Frans Van 
Cauwelaertprijs 2014. Hij is onder meer betrokken 
bij het project ‘Kerkelijkheid en Geloof in België in de 
naoorlogse periode’ (KADOC KU Leuven).

Elisabeth Mareels studeerde Kunstwetenschappen 
en Antropologie en doet sinds 2007 onderzoek over 
religie binnen de Braziliaanse migrantengemeenschap 
in Brussel. Sinds 2011 werkt ze aan een doctoraats-
thesis in antropologie (aspirante FNRS / Laap - UCL) 
over Braziliaanse pinkstergelovigen in Brussel, in het 
bijzonder over de transnationale linken met Brazilië 
(Goiânia), (nieuwe) zingeving in migratiecontext, van 
“gewone” gelovigen tot institutionele actoren (denomi-
naties).

Prof. dr. Geert W. Lorein is voorzitter van de 
Federale Synode van Protestantse en Evangelische 
Kerken en covoorzitter van de Administratieve Raad 
voor de Protestantse Evangelische Eredienst en 
Hoogleraar Oude Testament aan de ETF Leuven.

Aaldert Prins is consulent publiekswerking en 
communicatie van Evadoc, protestants-evange-
lisch archief- en documentatiecentrum, leerkracht 
Protestants Evangelisch Godsdienst Onderwijs in het 
GO! en Assistent aan de ETF Leuven.

Ter gelegenheid van de promotie van Aaldert 
Prins over de geschiedenis van de Belgische 
Evangelische Zending wordt voorafgaand 
een studieochtend ingericht door de ETF en 
Evadoc. Hierin wordt op een onderhoudende 
wijze stilgestaan bij diverse zaken die het 
promotieonderzoek in een breder kader plaatsen. 
De lezingen worden in het Nederlands gehouden 
en zijn gericht op academici en iedereen die 
zich interesseert in de problematiek rond 
geschiedschrijving van kerken en christelijke 
geloofsgemeenschappen in België.
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09.30-10.00 

10.00-10.15

10.15-10.45

10.45-11.15

11.15-11.30

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

Ontvangst

Inleiding door  
prof. dr. Andreas Beck

Prof. dr. Jan De Maeyer 
‘De studie van nieuwe 
levende geloofsgemeen-
schappen in België: 
methodologische 
reflecties van een 
historicus.’

Dr. Koenraad Abts 
‘Kerkbetrokkenheid, 
religieuze overtuigingen 
en vertrouwen in de 
kerk in de naoorlogse 
periode - met bijzondere 
aandacht voor periode 
1981-2010.’

pauze

Elisabeth Mareels 
‘Braziliaanse pinkster- 
gemeenten in Brussel.’

Prof. dr. Geert Lorein 
‘Het blinde geloof en de 
neutrale wetenschap.’

Lunch

Na de studieochtend bent u hartelijk 
uitgenodigd om de verdediging en 
promotie bij te wonen van Aaldert Prins:
‘The History of the Belgian Gospel
 Mission from 1918 to 1962.’


