
Curriculum vitae 
 
 
 
Gerrit Noort werd op 1 april 1960 te Voorschoten geboren als de oudste zoon van 
Albert Noort en Hester Besuijen. Hij groeide op in Baarn en behaalde het gymna-
siumdiploma aan het Corderius College in Amersfoort. Van 1978 tot 1980 studeerde 
hij theologie aan de Freie Evangelisch-Theologische Akademie in Riehen (BL), 
Zwitserland. Van 1980 tot 1983 zette hij zijn studie voort aan Westminster Theo-
logical Seminary in Philadelphia (V.S.) en behaalde hij de titels Master of Arts 
(1982) en Master of Divinity (1983). In 1986 rondde hij het doctoraalexamen 
missiologie en godsdienstwetenschappen af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
In het kader daarvan schreef hij een doctoraalscriptie over de wisselwerking van 
christelijk geloof en Germaanse religiositeit in Noordwest-Europa. In 1987 deed hij 
het kerkelijk examen van de hervormde kerkelijke opleiding, verbonden aan de theo-
logische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. 

In 1983 en 1984 werkte hij als docent en projectmedewerker voor Stichting ‘In 
de Ruimte’ te Soest. Nadien was hij in de provincie Gelderland part-time missionair 
toeruster voor de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk en, 
eveneens part-time, gemeentepredikant in Bemmel. In 1991 werd hij als zendings-
predikant uitgezonden naar Midden-Sulawesi (Indonesië), waar hij tot 1995 werkte 
als docent aan de Theologische Hogeschool van de Gereja Kristen Sulawesi Tengah 
(Christelijke Kerk van Midden-Sulawesi).  

Na terugkeer uit Indonesië werd hij hoofd van afdeling Nederland van de Raad 
voor de Zending in Oegstgeest. Na de integratie van de landelijke kantoren van de 
Samen-op-Wegkerken (1999) had hij een leidinggevende functie bij Kerkinactie 
(afdeling buitenland) en was hij werkzaam als beleidsadviseur voor het zendings-
programma. In 2004 werd hij benoemd tot docent missiologie aan het Hendrik 
Kraemer Instituut te Utrecht. Daarnaast is hij als docent verbonden aan Hydepark in 
Doorn. 

Gerrit Noort is gehuwd met Corry van der Vliert. Zij hebben een zoon en twee 
dochters: Mark, Nadine en Kirsten.


