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C.v. van de sprekers 

Archimandriet Amphilochios Miltos (°1983),  

Priester en secretaris van het bisdom Démétrias (Volos, Griekenland), is doctor in de theologie 

(Institut Catholique de Paris) en in de geschiedenis van de godsdiensten  en religieuze 

antropologie (Université Paris-Sorbonne). Hij studeerde in Athene(filosofie en theologie) en in 

Parijs(theologie en geschiedenis). Hij is voor het ogenblik pastoor van de parochie  in Volos en 

lid van het Wetenschappelijke comité van de Academie voor theologische studies van Volos. 

Hij is tevens lid van de Gemengde Internationale Commissie voor de theologische dialoog 

tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. 

Leo J. Koffeman (°1948) is professor-emeritus in kerkelijke politiek en oecumene aan de 

Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam, Nederland).  

Hij is nog steeds Buitengewoon Hoogleraar in de systematische theologie en ecclesiologie aan 

de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) en buitengewoon hoogleraar in kerkelijke 

geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). 

Zijn onderzoek is gericht op de ecclesiologie als link tussen de oecumenische en kerkpolitieke 

theologie. 

Leo Koffeman is voormalig lid van de Commissie Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van 

Kerken. Hij is voorzitter van de commissie Geloof en Kerkorde  van de Nationale Raad van 

Kerken .  

 

Canon Professor Mark Chapman (°1960) studeerde politiek en filosofie, en vervolgens 

theologie aan het Trinity College in Oxford. Hij is vice-decaan van het Ripon College 

Cuddesdon sinds 2002. Hij doceert de geschiedenis van de theologie van de moderne Kerk en 

eveneens godsdienstsociologie  aan de Universiteit van Oxford. Hij is kanunnik van de 

kathedraal van Truro. Hij is tevens lid van de General Synod van het bisdom Oxford,  van Raad 

voor de eenheid van de christenen  en covoorzitter  van de Theologische conferentie van  

Meissen. Hij schreef en publiceerde boeken op verschillende vlakken van de theologie en de 

geschiedenis van de Kerk.  

Zuster Carine Devogelaere (°1955) is religieuze in de congregatie van de zusters Annuntiaten 

van Heverlee. Zij is arts en theoloog van opleiding. Ze werkt als coördinator van het 

Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het lekenforum van de Vlaamse Katholieke kerk en als 

wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU 

Leuven. Op het Johannes XXIII seminarie doceert zij de cursus Inleiding Oud Testament. Ze 

begeleidt bezinningsdagen, retraites en bijbelgroepen.  
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