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MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN
Ik geniet van de missionaire focus die steeds meer aandacht krijgt binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Nuchter, inspirerend én hoopvol. Ik ben blij dat ik als predikant pionier een bijdrage heb mogen
leveren aan de ontwikkeling van CrossPoint, een eerste generatie pioniersplek. In de afgelopen jaren heb ik
veel ervaring opgedaan in het pionieren in een grote nieuwbouwwijk. Kernbegrippen zijn voor mij: Focus op
de context, je leven en je geloof delen met anderen, investeren in mensen die de missionaire uitdaging aan
willen gaan en, niet geheel onbelangrijk, durven en vooral ook doen. Ik geloof in een beweging van
leerlingen die er op uitgaat om de vreugde van Gods koninkrijk te delen met anderen; met een heldere
focus op Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Mooie en creatieve processen, maar ook spannend en
kwetsbaar, met ruimte om te falen. In dit soort processen ben ik blij met de support van anderen en wil ik
op mijn beurt ook graag andere supporten.

ACHTERGROND EN WERKERVARING
Sinds 2011 ben ik verbonden aan een pioniersplek. Veel praktijkervaring. In het laatste jaar meer focus op
het proces van hernieuwd pionieren. Do it again. Hoe blijf je focussen op de wijk en hoe bereik je nieuwe
groepen? Sinds ik begon in mijn werk als predikant ben ik blijven leren op het gebied van missionair en
pionierend kerk zijn. Dat leren is voor mij meer dan lezen, studeren en conferenties bezoeken. Ik heb het
meest geleerd van gesprekken met mensen die ook pionieren!

KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN
Ik voel me betrokken bij clubs als het EW en de IZB. Maar merk ook in mijn contacten met
niet/andersgelovigen dat ik sputter als de antwoorden te kort door de bocht gaan. Ik heb ervaring
opgedaan in een kerk die begon met een insteek op eigentijdse en creatieve vieringen, maar ben nu veel
meer gefocust op de context: Wie ontmoeten we en wat heeft God ons te zeggen; hoe kunnen we anderen
tot zegen zijn; welke vormen sluiten aan bij deze mensen? Ik heb veel ervaring met de vinex en gezinnen.
En meer en meer met statushouders en andere culturen.

WOONPLAATS EN WERKGEBIED
Ik woon in Nieuw-Vennep. Lekker in de Randstad. Met snelwegen die alle kanten opgaan! Ik zie mezelf wel
rijden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Verder weg moeten we maar eens bekijken.

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

