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De bydragen yn dit nûmer binne fan:

Harmen Jansen (1957), predikant in de Protestantse Gemeente te 
Winsum-Obergum (Gr.). Hij studeerde theologie aan de Universiteit 
Utrecht en de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
In 2002 promoveerde hij op een proefschrift over het theologisch debat in 
het Nederlandse protestantisme tussen plusminus 1840-1990 over de lichamelijke 
opstanding van Christus. Jansen publiceert over thema’s op het gebied van 
systematische theologie, bijbeluitleg, spiritualiteit en kerkgeschiedenis.

Emke Jelmer Keulen (1974), predikant in de Protestantse Gemeente te 
Heeg. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 
kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 2007 pro-
moveerde hij op een proefschrift over het bijbelboek Job en de vraag naar 
de relevantie van dit boek voor het vraagstuk van de theodicee. Hij is geïnte-
resseerd in onderwerpen op het gebied van het Oude Testament, bijbelse 
theologie en systematische theologie.

Gerardus J.N. de Korte (1955), bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en 
theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. In 1994 
promoveerde hij op het onderwerp Pastoraat van de verzoening. De Korte 
publiceert over oecumene, Kerk en Samenleving en katholieke spiritualiteit. 

Ed Noort (1944), vice-president van de Europese Federatie van Acade-
mies van Wetenschappen; Emeritus hoogleraar Oude Testament aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde theologie, semitische talen en 
archeologie van de zuidelijke Levant aan de Vrije Universiteit, de Theologi-
sche Universiteit Kampen en de Georg-August-Universität Göttingen. 
In 1975 promoveerde hij in Göttingen op het onderwerp Untersuchungen 
zum Gottesbescheid in Mari. Die “Mari-Prophetie” in der alttestamentlichen 
Forschung. Noort publiceert over het bijbelboek Jozua, hermeneutiek en ar-
cheologie van het Nabije Oosten.

Henk P. de Roest (1959), hoogleraar Praktische Theologie aan de Pro-
testantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Hij studeerde 
theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1998 promoveerde hij op 
het onderwerp: Communicative Identity. Jürgen Habermas’ Perspectives of 
Discourse as a Support for Practical Theology. De Roest publiceert onder 
andere over kerksluiting, leren van religies, sociaal kapitaal en de kerken, 
nieuwe vormen van kerk-zijn, interreligieuze samenwerking op plaatselijk niveau 
en methoden van empirisch theologisch onderzoek. 
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Jan Dirk Th. Wassenaar (1960), predikant in de Protestantse Gemeente 
te Hellendoorn. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en 
de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1999 
promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp 
Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografi e van een kerkvader. Wassenaar 
publiceert over kerkhistorische onderwerpen. 

Liuwe H. Westra (1966), predikant in de Protestantse Gemeenten te Lol-
lum-Waaksens en Burchwert-Hartwert-Hichtum en postdoc-onderzoe-
ker aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek. Hij studeerde klassieke 
talen aan de Rijksuniversiteit Groningen en theologie aan de Rijksuniversi-
teit Groningen en de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervorm-
de Kerk. In 2002 promoveerde hij op het onderwerp: The Apostles’ Creed. 
Origin, History, and Some Early Commentaries. Hij publiceert over patristi-
sche, kerkelijk-actuele en Fries-literaire onderwerpen en werkt aan het tweede 
deel van de Friese vertaling van The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien.

Edna K. Zwerver (1973), predikant in de Protestantse Gemeente te Schet-
tens, Schraard, Longerhouw en de Protestantse Gemeente te Wons. Zij 
studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan Columbia 
Theological Seminary, Decatur GA, in de Verenigde Staten en de ker-
kelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. Haar doctoraal-
scriptie ging over de theologie van H.R. Niebuhr. Ze is geïnteresseerd in on-
derwerpen op het gebied van praktische theologie.

Gastredaksje fan dit temanûmer 

Emke Jelmer Keulen: zie voor persoonsgegevens bovenstaande lijst 
bydragen. 

Henk Kuindersma (1946), godsdienstpedagoog, was in deze functie werk-
zaam als wetenschappelijk medewerker Praktische Theologie aan de 
Protestantse Theologische Universiteit, locatie Kampen. Hij studeerde 
onderwijskunde, theoretische pedagogiek en godsdienstpedagogiek aan de Rijks-
universiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op het onderwerp Gods-
dienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. Kuindersma publi-
ceert over godsdienstpedagogiek en kinder- en jongerentheologie.
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