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Als vervolg op het onderzoekprogramma "Europa in de wereld" (2011-2015) is het NIM in 2016 begonnen met het 
onderzoekprogramma "Omgekeerde missie als spirituele dekolonisatie” (2016-2020). In relatie tot debatten over 
'botsing der beschavingen', 'oorlog tegen terreur' en 'multiculturele illusie' is de belangrijkste vraag die wordt 
beantwoord: hoe kan de sociale samenhang worden bevorderd in cultureel en religieus diverse samenlevingen? De 
doelstellingen zijn om kennis te ontwikkelen (onderzoek), over te dragen (onderwijs) en te implementeren (validatie) 
over de rol van de missie en dialoog in sociale conflicten, maar ook in het creëren van vertrouwen binnen en tussen 
maatschappelijke groepen. 

 
Kennisontwikkeling 
 

Interreligieuze dialoog 
Frans Wijsen deed onderzoek naar interreligieuze 
betrekkingen in Indonesië en Tanzania, en om-
gekeerde missie van de Indonesische immigranten in 
Nederland. Hij publiceerde drie wetenschappelijke 
artikelen over deze kwesties en redigeerde een boek 
over de theorie en methode van discursieve studie van 
religie. Dit is van belang voor de analyse van de hier-
boven genoemde debatten. Frans Wijsen was mede-
organisator van een conferentie over religie en geweld 
na de verkiezingen in Tanzania in januari 2016 en een 
conferentie over onderwijs voor tolerantie in Indonesië 
in augustus 2016. 
 

 
Frans Wijsen en promovenda Fatma Agca 
 

Wereldchristendom en migratie 
Jorge Castillo Guerra bestudeerde de fundamenten 
van het geloof in de context van de migratie, vreed-
zame co-existentie en omgekeerde missie, in Latijns-
Amerika en in de Latijns-Amerikaanse diaspora in 
Europa. Hij redigeerde een boek en schreef drie 
hoofdstukken in boeken op dit gebied. 
 
Missie en ontwikkeling 
Albino Barrera en Frans Wijsen bereidden een wereld-
wijde enquête voor over hedendaagse investeringen 
van katholieke missionaire instituten in ontwikkeling, in 
termen van geld, personeel, en motieven. Zij stelden 
een  vragenlijst op  in het  Engels,  Frans,  Spaans en 

 
 

Italiaans en voerden een try-out uit onder een beperkt 
aantal missionarissen. Ook namen zij contact op met 
MISAL en SEDOS in Rome om de vragenlijst onder 
hun leden te verspreiden in 2017. 
 

 
 

Albino Barrera (foto: Michelle van de Schootbrugge) 
 

Interculturele kerkopbouw 
Jan Eijken analyseerde ervaringen met interculturele 
kerkopbouw in de Schilderswijk, Den Haag, met het 
oog op een intercultureel model van kerkontwikkeling. 
Hij maakte een eerste versie van zijn proefschrift 
gereed, die moet worden bewerkt in 2017. Als fulltime 
pastor in Den Haag verricht hij deze studie in zijn vrije 
tijd. 
 
Katholieke sociale leer in Ethiopië 
Solomon Dejene bestudeerde de relatie tussen 
traditionele waarden en de sociale leer van de 
katholieke Kerk in Ethiopië. Hij legde de laatste hand 
aan een eerste versie van zijn proefschrift. Als een 
fulltime medewerker van het aartsbisdom van Addis 
Abeba doet hij dit onderzoek in zijn vrije tijd. Solomon 
Dejene verbleef twee maanden in Nederland voor 
supervisie. 
 
Vergelijkende theologie 
Harald Spiertz pr. bestudeerde de notie van hetero- en 
auto-interpretatie in het werk van Piet Schoonenberg 
S.J. en zijn bijdrage aan de vergelijkende theologie. 
Als een fulltime pastoor doet hij dit onderzoek in zijn 
vrije tijd. 



 

 
 
 
In het spoor van Johannes van het Kruis 
Dorris van Gaal bestudeerde de migratie-ervaring van 
Afrikanen in de Verenigde Staten van Amerika in het 
licht van de donkere nacht van Johannes van het 
Kruis. Ze is bezig met het analyseren van interviews 
met Afro-Amerikaanse immigranten in Baltimore. Als 
medewerkster van het aartsbisdom Baltimore verricht 
ze deze studie in haar vrije tijd. Dorris van Gaal 
bezocht Nederland tweemaal voor supervisie. 
 

 
Dorris van Gaal 

 
De spiegels van Indonesië 
Maria Ingrid Nabubhoga bestudeerde religie in het 
publieke domein vanuit het perspectief van de 
Indonesische immigranten in Nederland, zowel 
moslims als christenen. Zij was bezig met het 
analyseren van interviews. Haar project wordt 
gerealiseerd in het kader van het Nederlands-
Indonesisch Consortium voor Islamitisch-Christelijke 
Betrekkingen. Maria Ingrid Nabubhoga verbleef drie 
maanden in Nederland voor supervisie. 
 

 
Frans Wijsen en Maria Ingrid Nabubhoga 

 
Cultures in Conflict 
Abhijit Nayak bestudeerde hindoe-christelijke relaties 
in Odisha State (India) vanuit het perspectief van de 
Clash of Civilizations theorie. Abhijit Nayak was van 
plan Nederland te bezoeken voor onderzoek en super-
visie in 2016, maar dit bezoek moest helaas uitgesteld 
worden. 

 
 
 
Discours in verscheidenheid 
Op 26 november bereikte ons het bericht van het 
plotselinge overlijden van zr. Maureen McBride, als 
gevolg van een auto-ongeluk. Zuster Maureen 
bestudeerde interculturele aspecten van het 
veranderen van de constituties van haar congregatie, 
L'Institut des Religieuses de Notre Dame des Missions 
(RNDM). Ze maakte een eerste ontwerp van haar 
proefschrift gereed. NIM is in gesprek met RNDM over 
het postuum publiceren van haar boek. 

 
Maureen McBride 

 

Kennisoverdracht 
 

Kerkelijke inburgering 
Frans Wijsen coördineerde een acculturatiecursus 
voor buitenlandse missionarissen die werkzaam zijn in 
Nederland. NIM bood deze cursus aan in samen-
werking met de provinciaals van SVD, CSSp, SSpS, 
SMA en MSC. 11 missionarissen volgden de cursus. 
Deze werd afgesloten met een certificaat. 
 
70 jaar Bantoe Filosofie 
Frans Dokman organiseerde op 17 februari een 
seminar om de publicatie van de eerste editie van 
Placide Tempels' Bantoe-filosofie, 70 jaar geleden te 
herdenken. Lezingen werden gegeven door prof. Wim 
van Binsbergen en dr. Pius Mosima (Kameroen). 
 

 
Pius Mosima en Frans Dokman



 

 
 
 
Vastenactie en immigranten 
Jorge Castillo Guerra coördineerde een cursus voor 
medewerkers van de Nederlandse Vastenactie om 
hen te informeren over de situatie van de katholieke 
immigranten in Nederland. Het doel was om samen-
werking tussen de Vastenactie en katholieke 
immigranten te verbeteren. 
 
Core business, core values 
Frans Dokman coördineerde een training over 
katholieke waarden in ontwikkelingssamenwerking 
voor Cordaid-medewerkers. Een tiental medewerkers 
volgden de training. 
 
Jongeren en Missie 
NIM was in gesprek met Edukans over een opleiding- 
en vormingsprogramma voor jongeren die voor 
langere of kortere tijd uitgezonden worden naar het 
zuidelijk halfrond. 
 
Eco-spiritualiteit 
NIM was in gesprek met het Justice, Peace and 
Integrity of Creation (JPIC) Office van de Francis-
canen in Indonesië en Papoea over het aanbieden van 
een seminar over eco-spiritualiteit vanuit een inter-
religieus perspectief.  
 
Uitgaven 
 

Frans Dokman redigeerde ‘Aid in the age of markets. 
Social enterprise and Catholic Thought’ (NIM 
Occasional Papers Nr. 26).  

 
Met Rob van der Zwan redigeerde hij ‘Missie impasse. 
Op de drempel van een missionair tijdperk’ (Nijmegen 
2016). 
 

Samenwerking 
 

OIKOS. 
Werkgroep Overleg Instituten (KNR). 
Werkgroep Internationalisering Religieuze Instituten 

(CMBR). 
Missionaire Bondgenoten. 
Beraad Missionarissen in Nederland. 
Association of Theological Schools in Indonesia 

(PERSETIA).  
Wereldraad van Kerken. 

 
 
 
Oxford Centre for Mission Studies. 
Institute for Social Research, Democracy and Social 

Justice, Salatiga.  
Centre for Muslim-Christian Relations, Eastleigh, 

Nairobi.  
Society and Religion Research Centre, Dar es 

Salaam. 
Centre for Religious and Cross-Cultural Studies, 

Yogyakarta. 
Escola Superior de Teologia, São Leopoldo.  
Comisión Teológica Latinoamericana de la Asociación 

Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo 
(ASETT/EATWOT).  

Cordaid.  
Kerk in Actie.  
Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-

Christian Relations. 
Edukans. 
 

Dienstverlening 
 

Stichting Wijkpresentie Maastricht.  
European Society for Intercultural Theology and 

Interreligious Studies (ESITIS).  
International Association for Mission Studies (IAMS).  
International Association of Catholic Missiologists 

(IACM).  
Centre for Studies in World Christianity and Inter-

religious Relations.  
Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds. 
 
 

 
Lezingen 
 

Frans Dokman, 16 januari, “Nederlandse ontwikke-
lingssamenwerking in context en perspectief van 
globalisering". Vereniging Scala, Wittem. Vereniging 
Scala is gelieerd met de Redemptoristen.  

Jorge Castillo Guerra, 15 maart, "Interkulturelle 
Gemeindebildung mit Migranten". Universität Wien 
(Institut für Praktische Theologie en Institut für 
Historische Theologie) en Stiftung Pro-Oriente.  

Frans Wijsen, 24 augustus: “Religious Education in 
Dutch Schools. Between Secular Fundamentalism 
and Post-Secularism”. Islamic Centre, Ambon.  

Frans Wijsen, 25 augustus: “Religious Identity in the 
Globalization Era and the New Paradigm of Mission 
and Dialogue”. STAKPN, Ambon.



 

 
 
 
Jorge Castillo Guerra, 11 september: “Intercultural 

and interreligious celebrations”. Centrum voor 
Spiritualiteit, Drongen / Gent. 

 

Publicaties 
 

Castillo Guerra, J.E. & Vázquez, R. (Eds.). (2016). 
Conocimiento y espiritualidad: Propuestas para una 
justicia posible. (Concordia Monographien, 67). 
Aachen: Verlag Mainz.  

 
Castillo Guerra, J.E., Fornet-Betancourt, R. & 

Vázquez, R. (2016). Prólogo. In J.E. Castillo & R. 
Vázquez (Eds.), Conocimiento y espiritualidad: 
Propuestas para una justicia posible (pp. 7-9). 
Aachen: Verlag Mainz.  

Castillo Guerra, J.E., Vázquez, R. & Fornet-
Betancourt, R. (2016). Interculturalidad, memoria, 
ternura y liberación: entrevista con Raúl Fornet-
Betancourt. In J.E. Castillo Guerra & R. Vázquez 
(Eds.), Conocimiento y espiritualidad: Propuestas 
para una justicia posible (pp. 95-112). Aachen: 
Verlag Mainz.  

Castillo Guerra, J.E. (2016). Justicia conocimiento y 
espiritualidad. Apuntes desde el pensamiento 
liberador de Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino. In J.E. 
Castillo Guerra & R. Vázquez (Eds.), Conocimiento y 
espiritualidad: Propuestas para una justicia posible 
(pp. 25-37). Aachen: Verlag Mainz.  

Dokman, F., Europe and the World: World Christianity 
and the Transformation of Christianity in the 
Netherlands. In: Jonathan Tan and Anh Tran (Eds.), 
World Christianity. Perspectives and Insights. New 
York: Orbis Books.  

Wijsen, F.J.S. (2016). Mission practice and theory in 
Africa. In: E.K. Bongmba (Ed.), Routledge 
Companion to Christianity in Africa (pp. 189-200). 
London and New York: Routledge.  

Wijsen, F.J.S. (2016). Foreign Priests in the 
Netherlands. Reversed Mission, Mutual Assistance 
and Internal Outsourcing. Exchange (Journal of 
Missiological and Ecumenical Research), 45 (1), 1-
20. 

Wijsen, F.J.S. (2016). Religieuze instellingen en de 
participatiesamenleving. Religie, Recht en Beleid, 7 
(2), 13-16. 

Wijsen, F.J.S. (2016). Indonesian Muslim or World 
Citizen?  Religious  Identity  in  the  Dutch  Integration 

 
 
 

Discourse. In: F.J.S. Wijsen & K. von Stuckrad 
(Eds.), Making Religion. Theory and Practice in the 
Discursive Study of Religion (pp. 225-238). Leiden 
and Boston: Brill. 

Wijsen, F.J.S. & Saptaningtyas, H. (2016). Religion 
and Environment. Pollution of Citarum River and 
Purification in Islamic Thought. In R. Setio & W. 
Wibowo (Eds.), Teologi yang Membebaskan dan 
Membebaskan Teologi (pp. 125-154). Yogyakarta: 
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. 

 

Bestuur* 
 

Prof. dr. E. de Jong, voorzitter  
Dr. H.E.A. Corsius, secretaris  
Drs. J.G.J.M. Wennink, penningmeester  
Drs. Th.H. van der Geest s.m.m.  
Prof. dr. M.A.C. de Haardt  
Dr. M.-R. Hoogland c.p. 
L. Cicih Ratwasih c.b., MA (tot 7-12-2016) 
 

* onbezoldigd 

 

Medewerkers (2,0 fte) 
 

Op 15 augustus verliet dr. Frans Dokman ons instituut 
om elders een ander bestaan op te bouwen. Hij was 
sinds februari 2001 in dienst van ons instituut en nam 
op 1 juli 2011 de directietaak over van prof. Frans 
Wijsen. Voor zijn inzet en geheel eigen persoonlijke en 
wetenschappelijke inbreng zijn bestuur en collega’s 
dankbaar. 
 

Dr. P.F. Dokman, directeur (tot 15-08-2016) 
M.G. Beuving, office manager 
Dr. J.E. Castillo Guerra, stafmedewerker 
Prof. dr. F.J.S. Wijsen, stafmedewerker 
 

 
Jorge Castillo Guerra, Miep Beuving, Frans Wijsen 

 

Vrijwilligers 
 

Dr. A.H. de Jong CSSp 
Dr. H.W.J.M. Lamers 
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