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Woont in Waalwijk
ottogrevink@gmail.com

MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN
Wat ontstaan er mooie en inspirerende initiatieven onder de pioniers van onze kerk! Daarin ervaar ik het
werk van de Geest. Vanuit mijn eigen ervaring als pionier en missionaire specialisatie wil ik graag
pioniersteams begeleiden, die de uitdaging zijn aangegaan en de spannende reis vervolgen die tot het
ontstaan van hun pioniersplek heeft geleid.
Als geboren Brabander ben ik extra gemotiveerd om de pioniersreis ook te laten slagen in het zuiden van
ons land, waar nog weinig gepionierd wordt.
Mag ik met jullie mee op reis? Dan zal ik voor jullie een luisterende en bemoedigende reisbegeleider zijn,
die met jullie meeleeft en meebidt voor een goede reis.

ACHTERGROND EN WERKERVARING
Theologie- en predikantsopleiding in Utrecht 1994-2002
Onderzoek naar het ontstaan van geloofsgemeenschappen in Vinex-locaties 2002-2004
Predikant Protestantse Wijkgemeente Ambrosiuskerk Waalwijk 2005-heden
Theatervooropleiding bij Theateropleiding Selma Susanna, Amsterdam, 2010
Missionaire specialisatie 2014-2016
Als pionier actief in het opzetten van een pioniersplek op school, startend 2017
Dominee internetkerk Mijnkerk.nl 2016-heden

KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN
Vanuit het midden van onze Protestantse Kerk en met ervaring in de breedte van de geloofsbelevingen in
onze kerk kan ik een breed spectrum van pioniersplekken begeleiden, die zich verwant voelen met de

2
pioniersbenadering van onze Protestantse Kerk.
Ik heb ervaring met het pionieren met kinderen en met alternatieve vieringen voor diverse doelgroepen.
Ook heb ik ervaring in het theater en het benutten van theatervormen in vieringen, bezinningen enz. Vanuit
mijn opleiding heb ik ook kennis en ervaring met (missionair-)diaconale projecten.

MIJN WOONPLAATS EN WERKGEBIED
Ik woon in Waalwijk en kan van daaruit begeleiden in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, en in Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland.

AANVULLENDE INFORMATIE
Zie ottogrevink.nl, en op Facebook, Twitter (@ottogrevink), Instagram, Youtube en www.mijnkerk.nl.

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

