
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zwijndrecht, juni 2021 

 

Aan:   Potentiële partners www.theologischetijdschriften.nl  

Betreft:  Aankondiging website Index Nederlandse Theologische tijdschriften 

 

Beste heer, mevrouw,  

Er zijn naar schatting tussen de 30 en 40 Nederlandstalige theologische tijdschriften die bij elkaar een 

rijke bron vormen voor het onderzoek van de Bijbel, het christelijk geloof en de geschiedenis van de 

kerk. Er ontbreekt echter één centrale plek waar gezocht kan worden naar artikelen op basis van 

titelwoorden, auteurs, trefwoorden, etc. 

Op initiatief van het Evangelisch College is een website ontwikkeld waarop gezocht kan worden naar 

artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften. In deze database worden de tijdschrift- en 

artikelgegevens verrijkt met een index op onder meer categorieën, trefwoorden en bijbellocaties 

waarop gezocht kan worden. Doelgroep zijn theologen, predikanten, kerkelijk werkers en 

theologiestudenten. De website zal voor iedereen kosteloos te gebruiken zijn. 

Index Nederlandse Theologische tijdschriften 

Begin september 2021 komt de website www.theologischetijdschriften.nl 

beschikbaar met op dat moment een doorzoekbare database van ruim 

13.000 artikelen en circa 5.000 Bijbellocaties uit negen theologische 

tijdschriften (Amsterdamse Cahiers, Eredienstvaardig, Kontekstueel, 

Laetare, Met Andere Woorden, Postille, Soteria, Studiebijbel Magazine, 

Theologia Reformata en Wapenveld). In de periode daarna worden er 

meer artikelen en tijdschriften toegevoegd. Het Evangelisch College zal de 

index blijven onderhouden en actualiseren.  

Bibliografische gegevens en auteursrechten 

De database bevat alleen bibliografische gegevens van artikelen niet de inhoud. Wanneer een artikel 

online beschikbaar is gesteld door de uitgever wordt met een link naar de betreffende internetpagina 

verwezen. 

Informatie over tijdschriften 

Om gebruikers zo veel mogelijk te helpen artikelen tot hun beschikking te krijgen, publiceren wij de 

daarvoor relevante gegevens van de tijdschriften op de website. Dat betreft informatie over de 

uitgever, het bestellen van losse nummers, of het afsluiten van een abonnement. Hierover zal 

overleg plaatsvinden met de betreffende uitgevers. 

Verder wordt vermeld in welke bibliotheken het tijdschrift geraadpleegd kan worden. 

  

http://www.theologischetijdschriften.nl/
http://www.theologischetijdschriften.nl1/


 
 

 

Partners gezocht! 

De ontwikkeling van de website is volledig gefinancierd door het Evangelisch College en een 

crowdfundingsactie. Voor het kunnen uitbreiden en up-to-date houden van de website zoeken we 

samenwerkingspartners die een kleine financiële bijdrage leveren van jaarlijks € 250,-. Hierbij denken 

we aan de uitgevers van tijdschriften, theologische opleidingen en kerkelijke organisaties. 

Wat hebben we partners te bieden? 

In ruil voor de bijdrage mag een partner een logo, websitelink en tekst over hun organisatie 

aanleveren die op de website wordt geplaatst onder ‘Partners’. Daarnaast bieden we 

partnerorganisaties de gelegenheid via de nieuwsrubriek jaarlijks één of twee acties onder de 

aandacht te brengen van de bezoekers van de website. 

Aanmelden?  

Voor vragen over dit project of om je organisatie aan te melden als organisatie, kan door het sturen 

van een bericht aan projectleider Henk ten Voorde: h.tenvoorde@evangelisch-college.nl. 

Elke geregistreerde partnerorganisatie ontvangt jaarlijks in september een betalingsverzoek om een 

gift van € 250,- over te maken naar het Evangelisch College. 

Let op! Elke organisatie die zich aanmeldt vóór 1 september 2021 zal in de communicatie rondom de 

lancering van de website worden vermeldt als partnerorganisatie.  
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Screenshot van hoe de website er ongeveer uit gaat komen zien.  


