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MIJN MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN
Als een der eerste pionier-predikanten van de landelijke Protestantse Kerk heb ik het voorrecht en de
ruimte gehad te slagen en te mislukken. Pionieren kent die twee kanten, waarbij de balans vaak naar
het laatste uitslaat. Dat is geen probleem, als je maar niet bij de pakken neer zit of verkrampt gaat pogen de
volgende keer niet te falen.
Pionieren is: vallen en opstaan, om je heen kijken en zien op wiens schouders je kunt staan. En vooral
volhouden!
Nu voor mij aan dat mooie proces een einde komt vanwege mijn emeritering vind ik het leuk om met
al mijn ervaringen om me heen te zien en met wie op mijn pad komt een eindje mee te lopen.

MIJN ACHTERGROND EN WERKERVARING
Mijn werkervaring omvat een lange tijd. In september 1975 net klaar met de studie kreeg ik de
opdracht een gemeente op te richten op Tholen. Deze jonge Protestantse gemeente rond de
Gasthuiskapel bestaat nog steeds. Daarna volgden de gemeenten Geldermalsen (Deil en Enspijk),
Holten en de centrumgemeente rond de Grote Kerk in Apeldoorn. De laatste 7 ½ jaar was ik, zoals
gezegd werkzaam als pionier-predikant op IJburg (De Binnenwaai) en de laatste vier jaar
stadsdominee van Amsterdam.
Een eerstegraads bevoegdheid voor het godsdienstonderwijs behaalde ik, omdat ik het een feest
vond om in schoolverband met kinderen over maatschappij, geloof, geschiedenis en Bijbel te spreken
en daarover te vertellen. Was voorts o.a. bijna 15 jaar gewoon en buitengewoon visitator van de
PKN.

MIJN KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN
Vanuit mijn geloof hoop ik pluraal, ruim en inclusief te denken, en was mijn leven lang werkzaam in het
links ethische en midden orthodoxe segment van de kerk.
Ik houd van de kerk in haar hybride vormen en heb altijd gepoogd in mijn werk het diaconaat en het
pastoraat als hol en bol te zien en te verwerkelijken. Dat dit ook voor het pionierswerk kan gelden is
voor mij evident.

MIJN WOONPLAATS/ UITVALSBASIS EN WERKGEBIED
Wij wonen inmiddels in Rhenen. Met het oog op snelle verbindingen kozen we voor het midden van
het land, waardoor afstanden voor mij niet van betekenis zijn.
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