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MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN
Ik ben heel blij met alle missionaire aandacht die er de afgelopen jaren binnen de Protestantse Kerk in
Nederland is ontstaan. Wat er gebeurd is hoopvol, inspirerend en tegelijk ook heel kwetsbaar.
Ik ben blij dat ik als pionier veel ervaring heb opgedaan in het pionieren in zg. ‘achterstandswijken’ die ik
echter eerder als ‘kanswijken’ zou typeren.
Belangrijke waarden in de begeleiding zijn voor mij: Persoonlijke aandacht voor individuen en willen
investeren in mensen omdat ieder mens talenten en kwaliteiten heeft, contextueel denken, je geloof (en
dus je leven) delen met anderen, samenwerking met (niet-christelijke) partners en op zoek gaan naar
missionair ondernemerschap en verduurzaming.
Graag geef ik de lessen door die ik zelf in het pionieren geleerd heb (misschien gaan de meeste wel over
hoe het niet moet), op zo’n manier dat het anderen helpt om het goede nieuws van het Koninkrijk verder te
brengen en er naast de bestaande kerken nieuwe vormen van kerk-zijn groeien aan de oude en vertrouwde
PKN-stam.

ACHTERGROND EN WERKERVARING
Na mijn opleiding theologie in Ede en Utrecht ben ik in 1997 aan de slag gegaan als kerkelijk- en diaconaal
werker in Brabant (Heusden). Sinds 2010 ben ik werkzaam als pionier-voorganger bij Geloven in Spangen in
de meest multiculturele wijk van Rotterdam. Daarvoor werkte ik elf jaar als pionier in Amsterdam waar ik
mijn eerste ervaringen opdeed in het opzetten van een nieuwe geloofsgemeenschap.
Naast mijn werk als pionier-voorganger heb ik als ZZP-er mijn eigen training- en coachingsbureau waarvoor
ik zeven jaar geleden de Post HBO opleiding Supervisie en Coaching deed. Hierin wordt ik als coach door
mensen of organisaties (van binnen én buiten de kerk) gevraagd om hen verder te helpen in het werk wat
zij doen.
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KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN
Door mijn contacten met (migranten)kerken en christelijke gemeenten in Nederland van allerlei slag zie ik
vooral de meerwaarde van de verschillende vormen van geloofsbelevingen. Persoonlijk voel ik mij
verbonden met de IZB en EW en zijn tradities van het gereformeerd belijden en de evangelische beweging
een belangrijke inspiratiebron voor mij.

WOONPLAATS EN WERKGEBIED
Ik woon en werk in Rotterdam en het werkgebied waarin ik wil bezig zijn is het midden, westen en/of
zuiden van Nederland

www.lerenpionieren.nl
Landelijk team pionieren
info@protestantsekerk.nl
030 8801892

