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Thema’s talentennetwerk Op Goed Gerucht 

In het overzicht staat telkens één hoofdthema genoemd, met tussen haakjes verwante onderwerpen 

 

Ambt    (predikantschap) 

Bijbel    (Oude en/of Nieuw Testament, buitenbijbelse geschriften) 

Economie   (arbeid, banken, financiële zaken)  

Emancipatie   (gelijkwaardigheid, gender, vrouwenstudies, homoseksualiteit) 

Geestelijke verzorging 

Geloofsopvoeding 

Godsvraag 

Integratie   (identiteit, wederkerigheid, tolerantie) 

Intercultureel geloven  (contact migrantenkerken) 

Interreligieus dialoog 

Islam    (Nederland, Wilders) 

Jeugd en jongeren 

Jodendom   (Israël, Palestina, dialoog christendom) 

Kerk    (koers, verlating, vernieuwing, missionair, vinex, wereld, opbouw) 

Kinderen   (preken, verhalen) 

Kunst en cultuur 

Latijns-Amerika  (politiek, literatuur) 

Leiderschap   (processen, organisaties) 

Liturgie 

Lutheranen   (theologie, kerk) 

Menselijk bestaan  (antropologie, psychologie, psychiatrie) 

Moderne theologie   (ontwikkelingen, secularisatie, relatie cultuur) 

Nieuwe media   (internet, facebook, twitter) 

Nieuwetijdsdenken 

Oecumene 

Onderwijs   (kerk en school, HBO) 

Oorlog en vrede  (religieus geweld, collaboratie, geweldloosheid) 

Parapsychologie  (paranormale verschijnselen) 

Pelgrimeren 

Poëzie    (dichterlijk spreken over God) 

Politiek en samenleving  (sociale ethiek, mensenrechten, landbouw, natuurbeheer) 

Populaire cultuur  (film, popmuziek) 

Public Relations 

Rituelen 

Schepping-evolutie  (geloof / (natuur)wetenschap) 

Spiritualiteit en zingeving (bezieling, ethiek, Keltisch christendom, levenskunst) 

Taal    (homiletiek, taalfilosofie) 

Twijfel    (atheïsme) 

Verhalen 

Volksdevotie 

Wonderen 
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Talentennetwerk Op Goed Gerucht 

 

Op Goed Gerucht heeft een eigen talentennetwerk opgezet. Daarin zijn kwaliteiten bijeen gebracht 

van moderne theologen die bereid zijn in pers en andere media een bijdrage te leveren aan het 

maatschappelijk debat. Te vaak is de kerk daarin volgens OGG onzichtbaar, of komen moderne 

stemmen uit haar midden onvoldoende aan bod.  

Het netwerk omvat zo’n 40 personen die bereid zijn in de vorm van een artikel of interview hun 

specifieke kennis in te brengen. Zij doen dit op persoonlijke titel. Hun specialismen, variërend van 

integratie tot kerk & cultuur tot parapsychologie, zijn ondergebracht in ongeveer 45 thema’s die 

hieronder vermeld zijn.  

Hett netwerk werd samengesteld door oud-voorzitter Jan Offringa, en staat permanent open voor 

aanvulling. 

Omwille van de privacy is de lijst met persoonsgegevens niet integraal beschikbaar voor derden. 

Verzoeken worden bemiddeld door secretaris Alida Groeneveld (alida.groeneveld@planet.nl) en/of 

voorzitter Wilma Hartogsveld (whartogsveld@tiscali.nl).  

 

 

 


