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Denise J.J. Dijk (1944). Studeerde theologie (ethiek, oude testament, 
praktische theologie en Arabische taal- en letterkunde; kerkelijk examen voor 
de Nederlandse Hervormde Kerk) aan de Universiteit van Amsterdam, het 
Lexington Theological Seminary, Lexington USA en aan The American 
University in Caïro, Egypte. Was werkzaam als toegevoegd onderzoekster 
Vrouwenstudies Filosofie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en als 
wetenschappelijk medewerkster feministische theologie aan de Theologische 
Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Is als predikant voor 
bijzondere werkzaamheden verbonden aan de Theologische Universiteit van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen en als universitair 
docente Theologische Vrouwenstudies. 

Jessica Francke (1974). Studeerde in mei 1997 af aan de Faculteit 
Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden in de studierichting 
'Levensbeschouwingen'. De titel van haar afstudeerscriptie luidt: 'Melodies 
on the Rhytms of Life, Based on a three months life-history research among 

three generations wamen in the city of Kumasi, Southern Ghana'. Sinds 
augustus 1997 is zij aan deze zelfde faculteit als onderzoeker verbonden bij 
de vakgroep Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Het onderwerp van 
haar promotieonderzoek zijn Ghanese migrantenvrouwen in Den Haag en 
geremigreerde vrouwen in Accra en hun strategische gebruik van 
genderideologie, etniciteit en religie in het proces van (re-)integratie. 

Susanne Hennecke (1966). Studeerde theologie en pedagogiek in Göttingen, 
theologie in Marburg, theologie en Vrouwenstudies Politicologie in 
Amsterdam. Is sinds 1 september 1994 AIO Vrouwenstudies Theologie aan 
het Delenus Instituut van de Universiteit van Amsterdam. 

Manuela Kalsky (1961). Studeerde theologie in Marburg/Duitsland en 
Amsterdam. Was werkzaam als AIO Vrouwenstudies aan de theologische 
faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Is wetenschappelijk 
medewerkster en coördinator van het Dominicaans Studiecentrum voor 
Theologie en Samenleving te Nijmegen. 
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Akke van der Kooi (1949). Studeerde theologie aan de Theologische 
Universiteit Kampen en promoveerde in 1992 op 'Het heilige en de Heilige 
Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp'. Zij is 
docente dogmatiek aan de Theologische Universiteit Kampen. Haar 
publicaties betreffen voortgaand Noordmansonderzoek en onderwerpen op 
het raakvlak van dogmatiek en missionair diakonaat. 

Magda Misset-van de Weg (1943). Studeerde theologie aan de Theologische 
Faculteit Tilburg. Was AIO bij de Faculteit Godgeleerdheid aan de 
Universiteit Utrecht, vakgroep Nieuwe Testament en Judaïca, en 
promoveerde in 1998 op onderzoek naar vroeg-christelijke vrouwbeelden, 
met het proefschrift Sara & Thecla: Verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en 
de Acta Theclae. 


