
Met de auto vanuit Oost-Vlaanderen en  
Antwerpen, Breda
Autosnelweg E19 of E40 richting Brussel; volg de 
grote binnenring rondom Brussel (R0) richting  
Namen/Luik/Luchthaven Zaventem/Brussel; Volg 
de E40 richting Luik; volg op het knooppunt  
Leuven de E314 richting Genk/Hasselt/Leuven; 
neem daarbij de eerste afslag op de E314 Leuven; 
bij de eerste verkeerslichten links (Terbank). Na 
600 meter is het gebouw aan de rechterkant.

Met de auto vanuit Maastricht, Genk, Aken
Autosnelweg E314 richting Leuven; afrit nr. 15;  
bij de eerste verkeerslichten links (Terbank). Na 
600 meter is het gebouw aan de rechterkant. 

Met het openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Leuven met de bus, lijnen 
7-8-9 richting Egenhoven – Bertem of lijn 395 
richting Overijse – Groenendaal, halte Groeneweg 
(niet Groeneveld). De bushalte is vlak voor het 
ETF-gebouw.

Evangelische Theologische Faculteit
Sint Jansbergsesteenweg 95-97
B 3001 Leuven
Tel +32 (0)16 200895
info@etf.edu
www.etf.edu

For directions to ETF go to www.etf.eduRo
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Het college van hoogleraren van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven 
nodigt u van harte uit op de afscheidslezing van

Prof. dr. Klaus Fiedler,  
gasthoogleraar Godsdienstwetenschappen & Missiologie

met als titel:
Fake Healings of HIV/AIDS in Malawi: Traditional, Christian,  
and Scientific 

op dinsdag 6 september 2016 om 19:30 uur* in de kapel van de ETF.

Aansluitend is er een receptie.  
Indien u komt, vernemen wij dit graag uiterlijk vrijdag 26 augustus 2016  
via info@etf.edu of tel. +32 (0)16 200895.

On behalf of the College of Professors of the Evangelische Theologische Faculteit, 
Leuven, you are cordially invited to attend the farewell lecture of

Prof. Dr. Klaus Fiedler,  
Guest Professor of Religious Studies & Missiology 

titled:
Fake Healings of HIV/AIDS in Malawi: Traditional, Christian,  
and Scientific

on Tuesday, September 6, 2016 at 19:30 hr* in the chapel of ETF.

After the official ceremony a reception will take place. 
RSVP by Friday August 26, 2016 via info@etf.edu or tel. +32 (0)16 200895.

Prof. Dr. Klaus Fiedler 

Uitnodiging
afscheidslezing

Invitation
Farewell Lecture

6 September 2016
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* Hoogleraren zijn van harte welkom om (in eigen toga) 
in het cortège mee te lopen. Zij worden om uiterlijk 
19:15 uur in lokaal 0004 verwacht. 

* Professors are welcome to walk in the procession 
(in their academic regalia). They are expected in 
room 0004, no later than 19:15 hr.

http://www.etf.edu/en/etf/contact/travel-directions/

