Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk
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Joke Baaij



Adres: Ademastrjitte 31



9251 RB Burgum



telefoon: 0511 472554

 email: j.m.baaij@zonnet.nl
 Lid van Gaandeweg: ja




Visie op geestelijke begeleiding
Geestelijke begeleiding mag een ruimte zijn waarin er alle aandacht is voor jouw levens/geloofsweg.
Voor de vragen, de keuzes en de hobbels waarvoor je komt te staan. Juist als je zorg draagt voor
anderen, kan hier eigen zoeken en verlangen aan het licht komen en tijd krijgen. In het vele van ons
versnipperde bestaan is het kostbaar om op zoek te gaan naar wat nú wezenlijk en nodig is, waar de
Eeuwige nieuwe mogelijkheden opent. In de vertrouwelijkheid van het gesprek proberen we ons
steeds weer af te stemmen op dat Geheim van het leven.



Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Ik ben lid van het platform meditatief leven, Vacare, en begeleid meditatiegroepen.
Opleiding bibliodrama gedaan. Graag laat ik me aanspreken door Kunst in allerlei vormen. In een
klooster heb ik een plek gevonden om mij steeds weer te laten inspireren.



Werkzaamheden / Funktie: Ik was 29 jaar gemeentepredikant in de Protestantse Kerk (PKN), waar
ik me in het bijzonder bij het pastoraat, meditatieve vormen en de oecumene verbonden voelde en
voel.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Titus Brandsma Instituut Nijmegen/Hydepark 2011-2014
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Naam: Corrie Bark-Bakker



Adres: Suster vd Vegtstrjitte 15



Postcode / Plaats: 8491GE Akkrum



Mobiel: 06 284 67 550



Email: barkbakker@gmail.com



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding heeft een plaats in mijn werk als predikant en pastor binnen de kerk en
daarbuiten in een eigen praktijk. De levensweg is een weg die de mens ten diepste alleen gaat.
Steeds meer degene worden die je ten diepste wilt zijn, is een zoektocht in ieders leven, het kan
een eenzaam, moeilijk avontuur zijn, waarin woestijntijden je toevallen. Graag loop ik tijdelijk een
eindje met je mee op, opdat je aldoende meer en beter zicht krijgt op je relatie met jezelf, de ander
en de Ander.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Het gebruik van je eigen beeldend creatief materiaal (zoals bijv. schilderen) kan een waardevolle
toevoeging zijn.



Werkzaamheden / Funktie:
Predikant in de Protestantse gemeente op West Terschelling



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding :
Opleiding Geestelijke Begeleiding PThU/Hydepark 2009-2012
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Foto





Doekle de Boer



De Kei 3X



8918 AR Leeuwarden



Telefoon: 058 - 2897616



Email: ddebo53@hetnet.nl



Website - geen



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:

God die ons geschapen heeft, kijkt en roept ons liefdevol tevoorschijn. We mogen worden wie we ten
diepste zijn, degenen die Hij voor ogen had toen Hij ons maakte. Geestelijke begeleiding is: samen met
de ander op weg gaan, om gaandeweg te ontdekken waar iets van Gods Aanwezigheid in haar/zijn leven
zichtbaar zou kunnen zijn.


Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:

Ik studeerde theologie in Groningen (1966-1973) en volgde o.a. een Pastoraal Klinische Training in
Maarssen (1997-1999).


Werkzaamheden / Funktie:

Docent godsdienst (1970-1999) en predikant in drie PKN-gemeenten (1986-2013). Sinds 2013 emeritus
predikant.


Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

Geestelijke Begeleiding PThU/Hydepark 2005 - 2008
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Naam: Hetty Boersma



Adres: Boomhofstraat 7



Postcode / Plaats: 7783 AN Gramsbergen



Telefoon: 0524-300522



Email: domineehetty@gmail.com



Lid van Gaandeweg: ja

 Visie op geestelijke begeleiding:
In de geestelijke begeleiding kijken we samen naar je levensweg in relatie tot God. Misschien sta je op een
kruispunt of ervaar je hobbels en kuilen. Misschien voel je weerstand of vraag je je af: ben ik God onderweg
kwijtgeraakt? Het gaat bij geestelijke begeleiding niet om antwoorden die vooraf vastliggen. Ook zijn we
niet met elkaar in discussie over ‘het’ geloof. Geestelijke begeleiding is zoeken, struikelen, ontdekken,
wachten. Het is vinden en mogelijk ontdekken dat je al gevonden bent.

.

 Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Als geestelijk begeleider en als predikant word ik gedreven door het verlangen Gods aanwezigheid te
zoeken op de diepte- en hoogtepunten van je leven, maar ook in je alledaagse bestaan: werk,
woonsituatie, familie, gezondheid, relaties, vrije tijd etc.
Bijbel en gebed zijn voor mij in de begeleiding belangrijk. Het wonderlijke, weerbarstige, verrassende van
Gods Woord opent de blik, bevestigt, maar spreekt ook tegen. De Bijbel gaat – zo geloof ik – hoe dan ook
over mij, en over jou. In het gebed treden we op de meest directe manier met God in contact. We spreken
niet meer over Hem, maar met Hem.
Andere manieren waarmee we onze zoektocht kunnen vormgeven: de stilte, het beeld/de foto, schrijven,
wandelen, je eigen spirituele biografie. Soms geef ik huiswerkopdrachten mee.
 Werkzaamheden / Functie:
Momenteel werk ik full-time als gemeente-predikant. Daarnaast heb ik tijd om met enkele mensen een
tijdje op te lopen.
 Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
3-jarige opleiding PthU in samenwerking met Titus Brandsma Instituut 2015-2018
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Foto





Naam: Seintje Bos- van Dijk.



Adres: Johan Winnubstlaan 7



Postcode / Plaats: 3533 EA Utrecht



Telefoon Mobiel: 0612412149



Email: seintje@seintjebos.nl



Website: www.seintjebos.nl



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:

We mogen ons leven, met alles wat zich daarin voordoet, zien als een weg, een groeiproces
naar God toe. Gaandeweg mogen we op weg gaan naar onze bestemming die in ons
verborgen is en waar de oorsprong van onze vreugde te vinden is.
Die weg is soms is niet altijd makkelijk begaanbaar, is soms onherbergzaam en donker
en er zijn kruispunten zonder richtingaanwijzers. Een geestelijk begeleider kan op die weg
een reisgenoot en/of een gids zijn, maar vergeet daarbij nooit dat de Eeuwige zelf de
eigenlijke begeleider is.
Sleutelwoorden zijn o.a.: verlangen, aanvaarden, onderscheiden, onvoorwaardelijke liefde,
zorg voor de ziel, vreugde.


Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
 Lid van de Derde Orde van de Eenheid van de communiteit van Grandchamp:
http://www.grandchamp.org/nl/
 Van 2010 tot 2012 opgeleid tot bibliodrama begeleider: een waardevolle aanvulling op de
opleiding geestelijke begeleiding.
 Meditatie en contemplatief gebed: gaandeweg is dit een belangrijk terrein geworden wat
zich vertaalt in mijn werk als begeleider van meditatiegroepen en basiscursussen meditatie.
 De groep als plek van geestelijke begeleiding heeft mijn speciale interesse, zie mijn
eindwerkstuk voor de opleiding geestelijke begeleiding: Ruimte voor de Geest, op zoek naar
de mystagogische werking van de groep.



Werkzaamheden / Funktie:
Na jarenlang als kerkelijk werker gewerkt te hebben, werk ik nu als vrijgevestigd pastor en geestelijk
begeleider. Mijn werk bestaat o.a. uit:
 Individuele geestelijke begeleiding
 Coördinator en begeleider van de jaargang Zorg voor de ziel
http://www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/cursussen/spiritualiteit/Paginas/Zorgvoor-de-ziel.aspx
 Begeleider meditatiegroepen en basiscursus meditatie, retraites, klooster- c.q. stilte
weekenden, bibliodrama workshops, Lectio Divina groepen.
 Zie ook http://www.seintjebos.nl



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding TBI/Hydepark 2007-2010
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Foto



Naam: Gideon van Dam



Adres: Mirabelweg 66



Postcode / Plaats: 5632 PD EINDHOVE.



Telefoon: 040 2416780 Mobiel: 06 20590853



Email: gpvandam@on.nl



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding:
Er is veel dat aandacht vraagt. Toch is er slechts één ding werkelijk nodig. Altijd weer verlang ik er
naar daar contact mee te krijgen. Voor mij gebeurt geestelijke begeleiding als er in een ontmoeting
een ruimte ontstaat waar de Geest kan waaien. In die ruimte kunnen de gesprekspartners open
gaan voor de Aanwezigheid van de Ene. En zo ontdekken waar het nu op aankomt. In geestelijke
begeleiding wordt de Ene tevoorschijn geluisterd, mag alles er zijn, leren we onderscheiden,
veranderen we in de richting van onze bestemming.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Leerling van Jaap Firet en het Titus Brandsma Instituut. Het leven zelf heeft me de schat van
geestelijke begeleiding laten proeven.



Werkzaamheden / Funktie:
Emeritus predikant, actief in Gaandeweg, Spiritual Directors in Europe en als vrijwilliger in de eigen
kerkelijke gemeente.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Titus Brandsma Instituut 1999-2002.
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Jacqueline Dam -Oskam
Arnhemseweg 74
6711 HG Ede
Telefoon: 0318-575907
Email: jpdo@wxs.nl
Website: https://www.geestelijkebegeleiding-devallei.nl/
Lid van Gaandeweg: ja


Visie op geestelijke begeleiding:
Opgeleid in verschillende vormen van begeleiding, vind ik geestelijke begeleiding de meest kostbare vorm
om met elkaar op weg gaan. Het is een geschenk ons als mensen aangereikt om ons leven te verdiepen of
zelfs tot onze bestemming te komen.
Als het leven een reis is, dan zijn er in ieders leven gladde en ruwe wegen, bergen en dalen, zonzijde en
schaduwkanten. En ieder van ons zoekt naar de bestemming, “thuis zijn bij jezelf en bij de Eeuwige”. Dat
valt vaak samen.
Je kunt alleen blijven zoeken. Onze individualistische samenleving lijkt ons dat bijna op te leggen. Dat is niet
hoe ik denk dat we bedoeld zijn. Soms is een reisgenoot, iemand al wat bekend is met kaarten en
kompassen op die geestelijke weg, van toegevoegde waarde. Dat is wat ik als begeleide ervaren heb en als
begeleider beoog.
Levensvragen, maar ook vragen naar hoe jouw weg loopt, dienen zich vaak aan op kruispunten van het
leven. Als er iets speelt of als er iets niet meer gaat. Als er een diep verlangen borrelt. Er moet dan een
nieuwe afslag gevonden worden. Dit zijn soms de momenten dat je verlangt naar een gids, liefst iemand
met een verhelderende vraag of een woord dat op weg helpt.
Jouw vragen, jouw thema’s en zoektocht staan centraal. Jij bepaalt de route, en ik loop met je mee. Ik stel
mij op als reisgenoot, maar schuw het niet om kritisch tegenover te zijn, met een vermogen tot doorvragen
en meezoeken.

Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
-Tevens Pastoraal Supervisor en Coach ( LVSC en RvKPV erkend).
- geschoold in ethiek en moreel beraad
- Bekend met christelijke meditatievormen.
- Levend vanuit christelijke bronnen, werkend in een oecumenische setting en met de (werk)ervaring dat
spirituele verdieping vele geloven en tradities bijeen brengt.
- Geestelijk begeleidingsgesprek tijdens een wandeling is mogelijk. (Edese bossen dichtbij)
Ik heb 25 jaar ervaring in het omtrekken met mensen tijdens ziekte. Sommigen worden beter, voor anderen
is dat niet weggelegd. Mijn ervaring met mensen met chronische aandoeningen en mensen in de laatste
fase van hun leven, heeft mij gevoelig gemaakt voor kwetsbaarheid en het niet-maakbare van het leven.
Tijdens de opleiding tot geestelijk begeleider heb ik veel gehad aan de dagboeken van Etty Hillesum, die mij
nog steeds dierbaar zijn. Mijn afstudeeropdracht voor deze opleiding wijdde ik aan haar: Taal voor het
onzegbare, levenskunst bij ziekte.

Werkzaamheden / Functie:
Werkzaam als geestelijk verzorger /ziekenhuispredikant in Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, verbonden aan
de PG Arnhem als predikant met een bijzondere opdracht.
Buitensupervisor Christelijke Hogeschool Ede.
Geestelijk begeleider en Supervisor aan de opleiding GB

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding tot Geestelijk Begeleider Hydepark/ TBI 2003-2006
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Naam: Lia Davidse



Adres: Kerkplein 2



Postcode/ Plaats



Telefoon: 0418648962



Email: cadavidse@hetnet.nl



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja

5328 EX Rossum

Visie op geestelijke begeleiding:

Geestelijke begeleiding wil zeggen begeleiding in het licht van Gods weg met jouw leven.
Waar zie je sporen van God in jouw levensweg? Wat betekent dit voor jouw leven nu? Wat is voor jou een
diep verlangen? Wat brengt je vrijheid, wat leidt je ervan af? Al pratend en reflecterend licht er soms iets
op: een keuze, verheldering, een weten van gene zijde aangereikt.
Geestelijke begeleiding is samen luisteren naar jouw verhaal opdat jij meer verbondenheid, compassie,
vertrouwen en daadkracht, wijsheid en geduld ontwaart.


Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:

enige ervaring met meditatie in de gemeente, persoonlijk heb ik veel gehad aan PRI (Past Reality
Integration) als een weg om meer open in het leven te staan


Werkzaamheden / Funktie:

gemeentepredikant .


Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

Hydepark/ Titus Brandsma Instituut 2009 – 2014
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 Naam: Annette Dubois – van Hoorn
 Adres: Marowijnedreef 29
 Postcode / Plaats: 3563 SE Utrecht
 Telefoon:030-2618701 Mobiel: 06-28969036
 Email: praktijksporen@gmail.com
 Website: www.praktijksporen.nl
 Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding: In geestelijke begeleiding zoeken we samen hoe u met het
Goddelijke (het ultieme, het transcendente) kunt omgaan op zo’n manier dat het u leven richting
geeft, dat u er door verandert. Het gaat erom wat u zelf in het dagelijks leven van het Goddelijke –
waar het uiteindelijk in religie omgaat – daadwerkelijk beleeft, hoe u daar op reageert en hoe deze
wisselwerking uiteindelijk uw leven vorm geeft.
Uw (levens)verhaal met de Onnoembare (of welke naam u ook aan het Goddelijke wilt geven) staat
centraal. Door veranderingen, tegenslag, verlieservaringen, ziekte of een naderende dood kunnen
er allerlei scheuren en vragen ontstaan. In geestelijke begeleiding kunnen deze vragen aan het licht
komen. Levensproblemen zijn vaak de springplank naar volgende stappen in het leven. Zij vragen
om betekenisgeving.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
U vindt in mij een tochtgenoot die kwetsbaar durft te zijn, die in eenvoud en puurheid nabij is en
troost kan bieden. Het begeleiden van mensen raakt aan mijzelf. Ik wil met u een begaanbaar spoor
zoeken en/of oude sporen loslaten door te luisteren en met u in gesprek te gaan, u eventueel
uitnodigen tot het werken met kunstzinnige middelen en door symbolische en heldere ideeën aan
te reiken. Door het zoeken naar nieuwe sporen hoop ik dat u zich opnieuw kunt openen voor wat is
en wat u nog zal toekomen.



Werkzaamheden / Funktie: (Geestelijk) Begeleider op de levensweg binnen mijn praktijk, Praktijk
Sporen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: Opleiding Geestelijke begeleiding
TBI/Hydepark 2003-2006
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Naam: Alberte van Ess



Adres: Klaas Schipperlaan 26



Postcode / Plaats: 9731 KD Groningen



Telefoon: 050-5415050



Mobiel: 06-34228637



Email: a.j.vaness@ziggo.nl



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding:
Wat mij geestelijke begeleiding vooral zelf gebracht heeft is dat ik veel meer sporen van de Eeuwige
heb ontdekt in mijn persoonlijke leven dan ik eerst voor mogelijk had gehouden. Daarbij heb ik
‘tools’ gekregen om waakzaam te zijn voor wat zich aandient op je pad, aan vragen in jezelf en ook
bij anderen.
Spiritualiteit als een krachtbron op momenten dat het er op aankomt. Het lijkt mij een uitdaging
om in gesprek met een ander die zoektocht aan te gaan, naar wat dat kan betekenen voor je
geestelijk leven.



Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Ik geef al een aantal jaren christelijke meditatiecursussen. Heb daarvoor ook eerst zelf
meditatietrainingen gevolgd. Zit tevens in het bestuur van Vacare, platform voor meditatief leven in
de PKN en verzorg de Verdiepingsdagen voor meditatiebegeleiders.



Werkzaamheden / Functie: wijkpredikant in de stad Groningen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Ik heb de driejarige opleiding voor geestelijke begeleiding gevolgd aan de PThU/Hydepark - Titus
Brandsma Instituut.
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Aanmeldingsformulier voor de lijst van geestelijk begeleiders
van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de Protestantse Kerk
 Naam: Hélène Evers
 Adres: Boomkensdiep 14
 Postcode / Plaats: 8032 XX Zwolle
 Telefoon: 038-4550650
 Email: evers14@hetnet.nl
 Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding:

In de geestelijke begeleiding hoop ik goed te kunnen
luisteren naar degenen die ik mag begeleiden, waarin ik het accent wil leggen op het
ontdekken en zoeken wat de Here God wil doen in het leven van deze ander. Dit komt tot
uitdrukking in de vragen die ik stel, in het gebed voor en na het gesprek, in de visie dat wij
het gesprek voeren in de aanwezigheid van de Heer Jezus en in het geloof dat de Heilige
Geest ons zal helpen. Hierbij zal het Evangelie en de hele Bijbel meedoen als het gaat om wie
de mens is, en hoe de Heer zich heeft laten zien en horen en wat Zijn bedoeling is met de
schepping en mensen, en hoe kernnotities als vergeving en verzoening een rol kunnen spelen.


Specifieke aandachtsvelden /activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
In de geestelijke begeleiding kunnen diverse vormen gebruikt worden zoals reflectief schrijven,
creatieve verwerking.



Werkzaamheden / Funktie:
Predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, gemeente Zwolle.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
PThU en Titus Brandsma Instituut.

12

Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk



Foekje-Fleur Fink



Markt 110



9251 JS Burgum



Telefoon: 0511-469646 / mobiel: 06-53691566



Email: foekjefleurfink@gmail.com



Website: www.foekjefleurfink.nl



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding:
In ons leven krijgen we allemaal te maken met breuken. Breuken zijn er! Ze kunnen maken dat we in
verlegenheid worden gebracht en maar moeilijk onze weg vinden. Wat mij boeit op mijn geestelijke
weg is dat Jezus zijn aandacht vooral richt op mensen die -om welke reden dan ook- in zo’n breuk
terecht zijn gekomen. Met zijn liefde probeert hij voor hen de breuk te overbruggen. Dat is een
liefde die mij steeds opnieuw verwondert.
Mijn werk als geestelijk begeleider is vooral gericht op de ordening van het eigen leven, vanuit een
diep verlangen naar liefde. Het echte leven is een leven in liefde.



Specifieke aandachtsvelden /activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
a. In overleg kan er tijdens de begeleiding gebruik worden gemaakt van het 7 stappen-pad dat ik
met het oog op geestelijke begeleiding heb ontwikkeld als eindwerkstuk van de opleiding
geestelijke begeleiding ‘God knoopt de lijntjes zelf’. Deze stappen kunnen als wegwijzers een
zinvolle bijdrage leveren aan het geestelijk begeleidingsproces.
b. Een belangrijk aandachtsveld tijdens het begeleidingstraject ligt voor mij bij het stellen van
vragen. De antwoorden daarop zijn mee afhankelijk van de formulering van die vragen. Het
begeleidingsproces kan hierdoor adequaat opgang worden gebracht.



Functie en werkzaamheden:
emeritus predikant protestantse gemeente, gespecialiseerd in geestelijke begeleiding, contextueel
pastoraat en mediation.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding PThU/Hydepark en TBI 2011-2013
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Lijst van geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk





Harry Gijsen



Molendijk 75



3361 EL Sliedrecht



Telefoon: 0181-854519 Mobiel: 06-25068021



Email: ds.gijsen@gmail.com



Website - geen



Lid van Gaandeweg: nee

Visie op geestelijke begeleiding:

Anders dan supervisie – dat zich m.n. richt op het functioneren als… - richt de geestelijke begeleiding zich
op de binnenkant. Hoe staat die binnenkant er voor? Is ze leeg of gevuld met wat wij God noemen of ergens
er tussenin?
In de geestelijke begeleiding gaat het ons om die binnenkant en om de aan – en afwezigheid van God in het
“gewone leven”.
In de geestelijke begeleiding gaat het er om “de tuin van de ontmoeting met de (A) ander” en de beleving
daarvan blijvend te “verzorgen en te besproeien.”
In de weg van het naar binnengaan vervult de geestelijk begeleider de rol van gids, maar hij bepaald niet de
weg die gegaan wordt, want in het proces van interactie waarbij de één de ander helpt de eigen levensweg
te richten vanuit het mysterie dat wij God noemen is de weg een weg van groei met God, een aangeraakt
zijn dat doorwerkt in heel het leven.
De metafoor van de weg geeft aan dat in de geestelijke begeleiding er een oorsprong en een doel is. Het is
een aardse weg, waarin de Eeuwige meetrekt en die je niet kunt voorspellen. De weg koos jou, schreef Dag
Hammerskjöld. Dat is een avontuur waarbij je veel kunt kwijtraken, want de dimensie van het meer… dringt
immers in het daagse binnen, waardoor er iets kostbaars in het perspectief verandert. Je eigen weg wordt
kritisch bezien, er wordt onderscheid gemaakt. Zijn jouw doelen weg Gods doelen of kun je die laatste
alleen maar ontvangen?
Wie geestelijke begeleiding vraagt wil iets van zichzelf onthullen, maar wellicht ook verhullen… God moet
ruimte krijgen ook om gaandeweg te zuiveren in het vertrouwen dat de Afwezige verborgen nabij is.


Werkzaamheden / Funktie - Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

Ik ben predikant in de PKN te Spijkenisse en deed de opleiding geestelijke begeleiding in de jaren 20132018 aan het Titus Brandsma Instituut en de PthU en studeerde af op het mystagogisch karakter van de
theologie van K.H. Miskotte.
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk


Naam: Wijke Greydanus



Adres: Dudoklaan 50



Postcode / Plaats: 7004 LB Doetinchem



Telefoon: 0314-645233 Mobiel: 06-23460083



Email: wijkegreydanus@kpnmail.nl



Website: n.v.t.



Lid van Gaandeweg: ja

 Visie op geestelijke begeleiding:
We leven voor het aangezicht van God als zijn geliefde kinderen en proberen, in het vertrouwen dat God
zich aan ons wil laten zien in alle dingen, te ontdekken welk spoor God in ons leven trekt.
Geestelijke begeleiding heeft betrekking op heel de mens en alles wat er zich in het leven voordoet kan
daarin aan de orde komen. Vragen naar de zin van je bestaan, vragen rondom keuzes die je wilt of moet
maken op je levensweg, vragen die te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen in je leven.
 Eventuele specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Specifiek aandachtsveld: geestelijke begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking
 Werkzaamheden / Funktie:
Predikant / geestelijk verzorger
 Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Titus Brandsma Instituut i.s.m. PThU Amsterdam
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto





Naam: Corinne Groenendijk



Adres: Marco Pololaan 29



Postcode / Plaats: 3603 GA Maarssen



Telefoon: 0346-785842 Mobiel: 06-16401890



Email: crgroenendijk@hetnet.nl



Website: www.ontmoetingskerkmaarssen.nl



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:
Je kunt in een geestelijk begeleidingsgesprek de ervaringen in je leven en je levensvragen
uitspreken. Je geestelijk begeleider nodigt je uit om daar op zo’n manier naar te kijken, dat ze
komen te staan in het licht van Gods weg met jou. Er kan zo ruimte komen voor innerlijke groei. Een
groei naar wie je ten diepste bedoeld bent te zijn; een groei ook naar meer verbondenheid met God
en met onze diepere bestaanswerkelijkheid.
Ik heb Geestelijke Begeleiding zelf als iets nieuws en kostbaars ervaren, als aangeraakt of omringd
worden door Gods liefde en vandaar in beweging komen. Dat gun ik ook aan anderen.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
dagboekschrijven met richtvraag, beeldend werken, stilte, muziek, focussen, bijbelse meditatie.
Ik begeleid cursussen op het gebied van meditatie en spiritualiteit en reizen naar Taizé en Iona. Ik
was bestuurslid van Vacare en heb de brochure 'Afstemmen op de Eeuwige' geschreven over
Meditatie en de Geestelijke Weg. http://www.narratio.nl/afstemmen-op-de-eeuwige/ Ik schrijf het
boek Oplopen met Franciscus over Groen en Gelovig leven.
‘Ik vind samen mediteren één van de mooiste manieren om samen te zijn. Bovendien kom je er thuis
bij jezelf en de eeuwige.’



Werkzaamheden / Funktie:
Ik ben vanaf 1992 Predikant in de PKN en ik ben werkzaam in de Protestantse wijkgemeente
Ontmoetingskerk Maarssen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Ik volgde van 2011 tot 2014 de opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut/
Hydepark (PTHU).
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto



Naam: Agnes Hana - van Bruggen.



Adres: Delleweg 66



Postcode / Plaats: 6373 TE Landgraaf



Telefoon: 06-39331180



Email: agneshana@icloud.com



Website: geen



Lid van Gaandeweg: nee



Visie op geestelijke begeleiding: Vanuit mijn ervaring met zoeken naar een persoonlijke leefregel,
met elkaar kijken naar wat je wezenlijk vind in je leven en wat niet. ...Samen zoeken naar een weg
om te gaan, die past bij de unieke situatie waarin iedere mens geplaatst is. Wat is je kracht? Waar
groei je van? Samen de ruimte die in iedere situatie en bij ieder mens er is verkennen en dat alles
met een perspectief wat boven je uitstijgt.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
o
o
o
o

Lid van de gemeenschap van oblaten rond St. Adelbertus Abdij in Egmond,
In 2015 afgestudeerd als gecertificeerd mediator
Begeleiding van meditatiegroepen in de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen
Ervaring met ernstige ( levensbedreigende) ziekten en wat dit kan doen in relaties.



Werkzaamheden / Funktie: vanaf oktober 2016 met pensioen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
TBI geestelijke begeleiding van de Protestantse Kerk Nederland en het Titus Brandsma Instituut,
afgestudeerd in 2014.
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto





Tytsje Hibma



Greate Pierwei 25



8821 LV Kimswert



Telefoon: 0517-341859



Email: thibma@hetnet.nl



Website: www.meimm.nl



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:

Ik geloof dat ieder mens schepping is van God. Anderen spreken misschien over het geheim, de bron of
het wezen van hun mens zijn. Ik geloof dat de Eeuwige ons tevoorschijn roept, om te worden zoals we
bedoeld zijn, om in volle bloei te raken. De geestelijke weg betreft dat wordingsproces, in de
ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Geestelijke begeleiding wil dat proces
dienen. Woorden die daarbij horen zijn b.v. aanvaarding, verlangen, onderscheiding, loslaten,
struikelblokken en hulpbronnen, geboorteproces, overgave, belangeloze liefde.


Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:

- Een impressie van mijn eindwerkstuk van de opleiding geestelijke begeleiding 'Kuierje mei God /
Wandelen met God' is te zien op: https://www.youtube.com/channel/UCFFJHWK1eoVJePp8U9lwzyQ
- Van 2009-2011 volgde ik de supervisorenopleiding op Windesheim. Dat geeft me als begeleider extra
bagage om oog en oor te hebben voor struikelblokken en groeimogelijkheden op de geestelijke weg.
- Als vrijwilliger bij pioniersplek Nijkleaster begeleid ik af en toe de wekelijkse Kleasterochtend. Ook
werk ik mee aan de cursus 'Leauwe yn Fryslân', over theologie en spiritualiteit in de context.


Werkzaamheden / Funktie:

- Predikant protestantse gemeente Arum-Kimwert.
- Practicumdocent/coördinator opleiding Geestelijke Begeleiding PThU/Hydepark.


Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

Opleiding Geestelijke Begeleiding PThU/Hydepark 2005 - 2008
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto





Sjouktje Hoeksema



Duifstraat 37



3514 EP Utrecht



Telefoon: 030 - 2713440 Mobiel: 06 - 23102960



Email: s.hoeksema2@kpnplanet.nl



Website - geen



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:

Geestelijke begeleiding is een tijdje naast iemand wandelen, waarbij de Geest 'Dritten im Bunde' is. In
het besef dat de Heer zelf de geestelijke Begeleider is, luistert de geestelijke begeleider met één oor
naar de confident, en met het andere oor naar de Geest, over wat zij de confident wil laten ontdekken
over zijn/haar weg met God.
Mijn visie op geestelijke begeleiding is sterk bepaald door de geestelijke begeleiding die ik zelf ontving
(Dr. K.J. Kraan en Ds. P. Suurmond). Zij waren voor mij middel om de sporen van God in mijn leven te
ontdekken. 'In het besef dat de Heer zelf de geestelijk begeleider is' werd tijdens de handoplegging
uitgesproken na voltooiing van de opleiding. Dat is voor mij de kern van geestelijke begeleiding.
Voor mij is een geestelijke begeleider iemand die dicht bij de Heer leeft en gerijpt is door het leven.
Iemand die de valkuilen en de hoogtepunten in de geestelijke weg (her)kent en zich oefent in het
'middel' zijn.


Werkzaamheden / Funktie:

Ik ben gepensioneerd: onderwijs, pedagoog en geestelijk begeleider. Begeleid Lectio Divina in de kerk
en thuis. Begeleid iemand die op mijn weg komt. Ben lid van de derde orde van Grandchamp.


Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

- De opleiding geestelijke begeleiding bij Titus Brandsma / Hydepark.
- In gesprek met de geestelijke weg (Titus Brandsma); diverse cursussen en retraites op dit terrein bij
Titus Brandsma, Vrouwen van Bethanië, Grandchamp, Sonnenhof, bij de Benedictijnen, Ignatiushuis,
Lucasorde, etc.
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto



Naam: Inge de Jong-Baerends



Adres: Cuneralaan 1A



Postcode / Plaats: 3911AA Rhenen



Telefoon: 0317-618015 Mobiel: 0637476606



Email: gjdejongb@planet.nl



Website: NVT



Lid van Gaandeweg: ja

 Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding heeft voor mij te maken ‘klaarte’ en liefde. Er is vaak veel in een
mensenleven wat troebel en onhelder is. We weten niet altijd waarom we iets doen, wat ons
tegenhoudt en wie we nu echt zijn. Samen in gesprek komen onder wat ten diepste Gods leiding is,
kan opklaring geven. Donkere wolken trekken weg, licht breekt door. Niet alle donkerte verdwijnt,
maar als de grauwsluier er af is, is er veel gewonnen. Die helderheid kan je leven een nieuwe
richting geven, en vooral ook vreugde. Ze werkt door in onze relaties, ons werk, onze keuzen. Dat
alles kan dus ook onderwerp van gesprek zijn, waarbij ik het als een uitdaging zie om te letten op de
onderstroom. Zo hoop ik met je de bronnen te ontsluiten die vaak onzichtbaar, toch aanwezig zijn –
Goddank!






Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Jaaropleiding Contextueel Pastoraat 1998/1999
Mentor voor beginnende predikanten
Enthousiast lid van het VTE - Vocaal Theologen Ensemble
Enthousiast, open mind, TOP2000kerkdienst, wandelen, moeder en oma, koken!






Werkzaamheden / Funktie:
Predikant ( sinds 1988 in Halle en Zelhem, sinds 2008 in de Ontmoetingskerk Rhenen (PKN)
docent jaargang Zorg voor de Ziel.....( PCTE) sinds 2013
cobegeleider ‘in gesprek op de geestelijke weg’ ( Titus Brandsmainstituut) 2005-2009




Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
2004/5 jaartraining ‘de mystieke weg in pastoraat en geestelijke begeleiding’
aan het Titus Brandsmainstituut te Nijmegen
2005 Driejarige opleiding tot geestelijk begeleider (Hydeparkroute)
certificaat behaald in 2010
scriptie: ‘de preek als mystagogisch arrangement’
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto



Naam: Jaap Koopmans



Adres: Kooistukken 3



Postcode / Plaats: 9761 JZ Eelde



Telefoon: 0503095503



Email: j.koopmans52@kpnplanet.nl



Website: via website ‘Gaandeweg’.



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding: Oefening baart kunst. Godsdienstoefening baart levenskunst.
Levenskunst is gegeven met het bestaan. Onderweg door licht en donker, stroom en onderstroom,
oase en woestijn, vallen en opstaan. Voor mij altijd onderweg naar een bezielde Godsontmoeting, in
mijn medemens, in mijzelf, die zich ieder moment kan afspelen. Daarin blijft een mens
voorbijganger, die leeft van wie voorging, van wie na komt, en toch enig en uniek in een eigen
levensverhaal. Levend met hart en ziel openbaren zich gaandeweg de vergezichten van een
levensreis, naar buiten en naar binnen. Horen met je hart, kijken met je ziel. Oefening baart kunst,
godsdienstoefening baart levenskunst.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten: …… Van Gerard
Rothuizen, leerde ik de schijnbare tegenstelling van de ernst en de speelsheid van de schijnbare
tegenstelling. (‘behalve dat ook het omgekeerde het geval is’) en van Meister Eckhart: Zonder God
heb ik meer met God dan ik zondermeer heb met God.
Blijf verwonderd en laat je verrassen; met hartelijke groeten om bezielend ontmoeten.



Werkzaamheden / Funktie: Momenteel Emeritus predikant Prot.Kerk Nederland.
Vanaf oktober 1987 t/m december 2012 Geestelijk Verzorger UMCG Groningen.
Liturg/gastheer bij dagelijkse vesper ‘Stadsklooster’in Groningen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: Opleiding: Geestelijke Leiding Theol.
Facult. Universiteit van Brabant in Tilburg (2002 t/m 2005; van Knippenburg/Körver).
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk



Naam: Teun Kruijswijk Jansen



Adres: Boekweitakker 5



Postcode / Plaats: 3941 LA Doorn



Telefoon: 0343-421197



Email: t.kruijswijkjansen@planet.nl



Website: Aandachtdoetgoed.com



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding : Geestelijke Begeleiding is voor mij het verkennen van de
levensweg en daarin de vraag hoe je vrij kunt worden voor God, voor jezelf en voor de ander.
Dus: het gaandeweg zoeken naar onbekommerdheid.
In de ontmoeting wordt aan de hand van het levensverhaal met haar rijkdom en armoede en
mogelijk een ‘pijnvraag’ , samen een weg hier naar toe gezocht.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
vanaf 1997 ben ik geboeid geraakt door het Keltisch Christendom, en de invulling die de Iona
Community daar nu aan geeft. Dit resulteerde in het mee oprichten van de Nederlandse Ionagroep
in 2002/3, het verzorgen van liturgisch en ander materiaal voor het Nederlands taalgebied, en het
lidmaatschap van de Iona Community en de Regiogroep Utrechtse Heuvelrug.
Vanuit mijn interesse voor de verbinding ‘geloof en beeldende kunst’ stond ik mee aan de wieg van
het Platform Kerk & Kunst.
Op mijn weblog Aandachtdoetgoed.com komen een aantal draden samen.



Werkzaamheden / Funktie:
Predikant Protestantse Gemeente Doorn



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijk Begeleider Hydepark/Titus Brandsma Instituut 2003-2006
Cursus ‘In gesprek over de geestelijk weg’ Nijmegen TBI 2000-2003
Pastorale scholing aan de Vrije Universiteit 1981-1983
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Foto









Naam: Ds. Stephan Kurtzahn



Adres: Hooiweide 3



Postcode / Plaats: 2353 MR Leiderdorp



Telefoon: 0717 503774



Mobiel: 06 49910403



Email: stephan_kurtzahn@versatel.nl



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:
Wij gaan op zoek naar sporen van God in je leven
Op reis zijn naar jouw ziel
Verdieping van het eigen bestaan
Kruispunten van je leven ontwaren en interpreteren
Je eigen roeping in het leven ontdekken

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Ik ben naast predikant in Leiderdorp ook gastdocent in de abdij van Egmond. In Egmond geef ik
meerdaagse cursussen en retraites over
Staan in je innerlijke kracht
Leven vanuit een Goddelijke verbinding en vertrouwen
Op weg naar intens geluk
Management en spiritualiteit
Daarnaast ben ik oprichter van het Spirituele Centrum in Leiderdorp
Werkzaamheden / Funktie:
 Predikant, geestelijk begeleider en coach
Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
 Studie theologie in Göttingen, Tübingen, Heidelberg en Amsterdam
 Geestelijke Begeleiding aan het TBI en bij de Protestantse Kerk
 Coaching en counseling in existentieel welzijn aan de KU in Leuven
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Naam: Saskia Leene
Adres: Kreek 42
Postcode / Plaats: 8604 AX Sneek
Telefoon: 0515 433546

Mobiel: 06 29 43 93 94

Email: s.leene@ziggo.nl
Website: Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding: Helpen om ruimte te maken voor wat op jouw levens- en geloofsweg
aandacht vraagt, dat is voor mij geestelijke begeleiding. Met een heldere blik, maar vooral ook met
grote mildheid. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om denkbeelden of overtuigingen, maar om
wie je zelf mag zijn in verbinding met anderen en met God. Waar gaat je hart naar uit? Hoe blijf je in
contact met je Levensbron? En wat heb je daarbij nodig?
Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten: Op mijn eigen weg
speelt stilte-meditatie (zen) een belangrijke rol. Ik ben betrokken bij Vacare, het platform voor
meditatief leven van de PKN.
Werkzaamheden / Functie: kleasterpastor bij Nijkleaster in Jorwert, begeleider van meditatiegroepen
Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding PThU/Titus Brandsma Instituut
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 Naam: Anke Penning
 Adres: Burg. Prinslaan 22
 Postcode / Plaats: 6711 KD Ede
 Telefoon: 0318-655268 Mobiel: 06-38683790
 Email: ankepenning@gmail.com
 Website: www.wegwaarlangs.nl
 Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding:
Er kan zoveel gebeuren, in persoonlijk leven en werk, in de wereld. Er kunnen zoveel ontwikkelingen
zijn, of misschien eerder wat stagnatie… Waar komt het echt op aan? Waar verlang je naar in je weg
met God, met Christus? Misschien zoek je meer rust, of verheldering van je levensloop. Misschien
heb je behoefte aan verdere verdieping, inspiratie, concrete visie op je weg, ook in het samenleven
en -werken met anderen. Er kunnen ook gebeurtenissen geweest zijn die als belemmerend of
pijnlijk zijn ervaren. Geestelijke begeleiding beoogt een proces, waar persoonlijke en
geloofsvernieuwing kan ontstaan in een liefdevolle relatie met God.



Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Natuur, muziek, schilder- en beeldhouwkunst kunnen inspiratiebronnen zijn of verbeelden wat
minder goed onder woorden gebracht kan worden. Inspirerend is vooral: openstaan voor het
Woord, Lectio Divina meditatie, putten uit christelijke literatuur, uit liturgie.
De laatste tien jaar ben ik werkzaam geweest als studentenpastor aan de Christelijke Hogeschool
Ede. Ook werkte ik daar als docent maatschappelijk werk en als vertrouwenspersoon (Arbo regeling
inzake ongewenste bejegening). In het verleden ben ik hulpverlener geweest voor mensen met
psychosociale en verslavingsproblemen, identiteits- en geloofsvragen.
De laatste twee jaar ben ik als intervisor betrokken bij een groep predikanten.



Werkzaamheden / Functie:
Geregistreerd LVSC supervisor, leersupervisor. Pastoraal ouderling.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding (samenwerking PthU en het Titus Brandsma Instituut) van 2009 2013
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Foto



Naam: Josée van de Putte



Adres: Wevershoek 1



Postcode / Plaats: 4301 BM Zierikzee



Telefoon: 06-31993660



Email: joseevandeputte@zeelandnet.nl



Website: ...



Lid van Gaandeweg: ja

 Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding wil mensen begeleiden om dichter bij de bron van het leven te komen. Mensen zijn
op zoek naar zin en hebben een diep verlangen naar verbondenheid met zichzelf, de ander en de Ander. In
dat proces kan een Geestelijk Begeleider samen met de ander zoeken naar de weg, gegaan mag worden in
vertrouwen dat wij God zoeken, maar dat God ook ons zoekt en al gevonden heeft.
Geestelijke begeleiding staat als zoektocht naar God niet los van het gewone leven, maar voltrekt zich juist
daarin. In het leven hier en nu zal het gaan om een gevoeligheid te ontwikkelen voor de Aanwezigheid van
God. Die gevoelighied, als ontvankelijkheid, kan in het leven van iedereen ontstaan en groeien. Er zijn
instrumenten die voorwaarden kunnen scheppen om te leven vanuit verlangen, verwondering en
dankbaarheid. Als Geestelijk Begeleider zal het er om gaan iemand te begeleiden zo, dat hij of zij zelf op
zoek gaat. God zelf is uiteindelijk de Begeleider. De Geestelijk Begeleider is slechts een tochtgenoot, die
probeert mee te lopen, zo, dat iemand de eigen weg gaat, de eigen antwoorden zoekt en misschien ook
vindt.
 Eventuele specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Theologisch en didaktisch geschoold, werkervaring als docent, Geestelijk Verzorgen en gemeentepredikant.
 Werkzaamheden / Funktie:
Onderwijs, Predikant.
 Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding GB PKN in samenwerking met TBI.
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Naam: Esther Roetman - Sijnstra



Adres: De Heuvel 41, 3171 EK Poortugaal
en/of Wolfhezerweg 111, 6874 AD Wolfheze



Telefoon: 010-5017303 Mobiel: 06-25085089



Email: eroetmansijnstra@gmail.com



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding
Geestelijke begeleiding is een samen optrekken, waarbij een mens zoekt naar zijn/ haar weg met
God; hoe God werkt in haar/ zijn leven. De geestelijk begeleider helpt een weg te ontdekken.
Dit kan n.a.v. een al dan niet uitgesproken vraag, een zoeken of een verlangen.
Voor mij past het beeld van de Emmaüsgangers bij geestelijke begeleiding.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
-Mijn eindwerkstuk van de opleiding geestelijke begeleiding gaat over verliesverwerking en
geestelijke begeleiding
-Diverse trainingen bij het Landelijk Steunpunt Rouw voor zowel individuele- als groepsbegeleiding
(Utrecht)
-Pastoraal Psychologische Leergang, post-doctorale tweejarige opleiding (Utrecht)
-Training incesthulpverlening (Harderwijk)
-Als regelmatige abdijgast ingevoerd in de Benediktijnse/ Cisterciencerspiritualiteit, ik verzorg op
verzoek abdijweekends.



Werkzaamheden / Funktie: gepensioneerd kerkelijk werker in de PKN , voorheen werkzaam in
verschillende gemeenten, m.n. in het pastoraat en verliesverwerking.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding tot Geestelijk Begeleider Hydepark/ TBI 2007-2010
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk

Foto



Naam: Hans van Solkema



Adres: Bredenhorstweg 7b



Postcode / Plaats: 8144 RB Lierderholthuis



Telefoon: 0572-712014



Email: h.v.solkema@solburg.nl



Website: hansvansolkema.wordpress.com



Lid van Gaandeweg: ja

 Visie op geestelijke begeleiding: In mijn gesprekken help ik je om te onderzoeken wat er in je eigen ziel
leeft aan verlangens en hoe deze verlangens al dan niet tot vervulling komen. Daarbij gaat het voor mij
niet om deelaspecten van het mens-zijn, maar om de mens als totaal. Die totaliteitservaring heeft voor
mij ook te maken met betrokken zijn op “iets" dat ons overstijgt. De traditie spreekt hier van God, maar
vele andere woorden zijn ook mogelijk. Behalve verheldering van wat er speelt, zoeken we samen ook
naar vormen waarmee het verlangen kan worden gezuiverd en de openheid voor het “Andere" kan
worden geoefend.
 Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten: naast mijn opleiding
tot Geestelijk Begeleider heb ik ook de Klinisch Pastorale Vorming gedaan en ben ik afgestudeerd in de
Pastorale Psychologie. Ook ben ik mentor voor beginnende predikanten.
 Werkzaamheden / Funktie: predikant van de Protestantse Gemeente te Heino
 Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: Geestelijke Begeleiding aan ht Titus
Brandsma Instituut en Hydepark

28

Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk






Marja Terlouw-Sterk
Varenmos 35
3904JX Veenendaal
telefoon: 0318 820604
terlouwsterk@gmail.com



Lid van de beroepsvereniging Gaandeweg



Lid Netwerk Geestelijke Begeleiding in de Protestantse Kerk



Predikant in de Protestantse Kerk in Nederland



Website: www.geestelijkebegeleiding-devallei.nl

Visie op geestelijke begeleiding :

Vanuit het besef dat God ons dieper kent dan wij onszelf kennen, begeleid ik mensen om meer
tot zichzelf te komen en om samen de plek zoeken voor het Aangezicht van de Levende.
Tijdens die weg naar binnen wil ik een veilige en vrije ruimte bieden voor alles wat zich
aandient.
Geestelijke begeleiding beoogt in mijn visie een zoektocht naar wat primair is in het leven en
wil zich tijdens dat proces oriënteren op de Liefde, zoals die gestalte heeft gekregen in Jezus
Christus en die ons wordt aangereikt door de Geest. Focussend op dit perspectief is er plaats
voor alle vragen, twijfels, verlangens, obstakels en problemen.


Specifieke aandachtsvelden en activiteiten:

-

-

Tijdens mijn Opleiding Geestelijke Begeleiding ben ik geboeid geraakt door de kracht en de
gebrokenheid van Henri Nouwen en de zorg die hij als pastor zoekt voor zijn eigen ziel. Ik schreef
daarover mijn eindscriptie: The Wounded Healer.
Ik heb een aantal jaren (mede-) een meditatiegroep geleid die verbonden was met Vacare
Naast de theologie heb ik ook een masterstudie klinische psychologie gedaan en voel ik mij uitgedaagd
om meerdere perspectieven en ‘talen’ naast elkaar te laten staan.
Daarna heb ik gewerkt aan een promotiestudie over de emotie ‘boosheid’ in het (justitie)pastoraat.



Werkzaamheden:

-

Predikant PKN, momenteel Justitiepredikant en Geestelijk Verzorger in P.I. Nieuwegein
Supervisie over Geestelijke Begeleiding
Lid van de Werkgroep Opleiding Geestelijke Begeleiding



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

-

Opleiding Geestelijke begeleiding TBI/Hydepark 2005 - 2008
Gedurende de jaren 90 lid van de werkgroep gebedspastoraat Wholeness Through Christ in Nederland,
gelieerd aan de Anglicaanse Kerk en de Charismatische Werkgemeenschap (CWN).

-
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Foto



Naam: Hans Tissink



Adres: Dantzigstraat 4



Postcode / Plaats: 8017 KN Zwolle



Telefoon: 038-3374406 Mobiel: 06-44480023



Email: jttissink@hetnet.nl



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding: Ik zie Geestelijke Begeleiding als een kostbare ontmoeting tussen
de begeleide en geestelijk begeleider. In een reeks van gesprekken staat de geestelijke weg van de
begeleide centraal. Er is via aandacht, openheid, gebed en geestelijke oefeningen volop ruimte en
zorg voor de ziel. Zo kan ‘soulfriendship’ groeien en mag de Geest als uiteindelijke Begeleider
ervaren worden. Kernwoorden voor mij zijn: verlangen, onderscheiden en kijken zoals God.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten: het schijven van
een spirituele autobiografie, beeldmeditatie, muziek, stilte en Lectio Divina. Ik schreef als vervolg
op mijn eindscriptie het boekje ‘Kijken met je ziel. Heilig kijken met Vincent van Gogh’, (Narratio,
2015).



Werkzaamheden / Funktie: ik ben sinds 2010 werkzaam als predikant van de Protestantse
Gemeente in Zwolle (PKN).



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: Ik volgde van 2011 tot 2014 de
opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut/ Hydepark (PthU)
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk





Naam: Anco Tol



Adres: Rynoldingstraat 25



Postcode / Plaats: 7721 BP Dalfsen



Telefoon: 0594-512853



Email: ancotol27@gmail.com



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:
In ieders levensakker zit een schat verborgen. Het opdiepen van die schat (in wezen een lichtende
verbondenheid met God of met de kern van Liefde) kan nog een heel zoekproces zijn. Juist omdat
we vaak krampachtig bezig zijn met onze eigen duizenden manieren om te overleven (zoeken van
vastigheid in werk, bezit, familie, overtuiging of passie). Als geestelijk begeleider ben ik luisterend,
ondersteunend en onbekommerd positief kritisch aanwezig in dit tastend zoeken van de begeleide
naar de eigen schat. Van alles kan aanleiding zijn om te reflecteren op de eigen levensweg en een
traject van geestelijke begeleiding aan te gaan.



Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Gesprekken in kader van geestelijke begeleiding vinden in principe bij mij thuis plaats; er is een
aparte ruimte hiervoor. Ook is het mogelijk om al wandelend/lopend de gesprekken te voeren.



Werkzaamheden / Functie: predikant Protestantse Gemeente te Dalfsen



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding Hydepark/TBI 2009-2012
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Lijst geestelijk begeleiders van het Netwerk Geestelijke Begeleiding van de
Protestantse Kerk





Naam: Arlette Toornstra



Adres: Speenkruid 54



Postcode / Plaats: 9781 WB Bedum



Telefoon: 050-3640946 Mobiel: 06-12034598



Email: arlettetoornstra@hetnet.nl



Website: geen



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:
God gaat met ieder van ons een eigen weg. Geestelijke begeleiding is voor mij een tijdlang oplopen
om samen te gaan ontdekken hoe die weg van de Eeuwige voor mijnn gesprekspartner loopt. Een
belangrijk uitgangspunt is daarbij voor mij de vraag van degene die om begeleiding komt, een vraag
die opkomt uit de stille diepte van de eigen ziel, en die leidend wordt voor de eigen speurtocht. Het
antwoord dient zich aan, wordt ons gegeven, dikwijls heel onverwacht en met een vleugje humor,
maar altijd vol waarheid, bemoedigend en uitdagend om verder te gaan op de weg van God. Aan
ons de opgave om in een proces van zorgvuldig luisteren dit antwoord te horen.



Werkzaamheden / Funktie: predikant in de hervormde gemeente Haren-Onnen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: opleiding TBI/PKN tussen 2005 en
2008.
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Foto



Naam: Remko H. Veldman



Adres: Oud Avereest 18



Postcode / Plaats: 7707 PN Balkbrug



Telefoon: 06-38474564



Email: rhveldman.rv@gmail.com



Website: NVT. (Facebook: Remko Veldman)



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding: Geestelijke begeleiding is voor iedereen die aandacht wil geven aan
levensvragen en eigen spiritualiteit. Ieder mens gaat een geestelijke weg. Soms weet je dat het
leven meer is dan een toevallige aaneenschakeling is van gebeurtenissen tussen geboorte en dood.
De plaats en tijd van een mens in het leven vraagt soms om aandacht voor trage dieperliggende
vragen, waarbij ook de mysterieuze relatie tussen God en mens kan horen. In een bijzonder
ontmoeten zijn we reisgenoot op de geestelijke weg en zoeken naar vormen van spiritualiteit en
beoefenen deze en onderscheiden bronnen voor onderweg.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
wat zijn je bronnen (oude-nieuwe)?
spirituele autobiografie,
vormen van persoonlijke spiritualiteit: oefeningen van meditatie en gebed, emmaüswandeling,
lectio divina, retraite,
mystieke tekstlezing;
verlangen naar omvorming;
aanvaarding van persoonlijke schaduwzijden.



Werkzaamheden / Funktie: Gemeentepredikant in Protestantse gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU (2009-2012)
- aan het TBI in Nijmegen
- praktijkopleiding op Hydepark, Driebergen
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Naam: Sjaak Visser



Adres: Schepenlaan 112



Postcode / Plaats: Zaandam



Mobiel: 06-23307123



Email: sjaakvisser.ds@gmail.com



Website: www.aanwezigleven.nl



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:

In geestelijke begeleiding gaan we op zoek naar wat van betekenis en waarde is in je leven. Je kan door veel
dingen in beslag genomen worden. Hoe vind je daarin een eenheid, een verband? Het kan ook zijn dat je op
zoek bent naar een nieuwe richting in je leven. Je bent de spirit kwijtgeraakt in wat je doet en hoe je leeft,
en je bent daar weer naar opzoek. Waar ligt je diepste verlangen? De geestelijk begeleider kan daarbij een
reisgenoot of gids zijn, maar gaandeweg zal blijken dat de Geest met een hoofdletter G de belangrijkste
begeleider is.


Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:

Ik beoefen dagelijks de Lectio Divina, heb tijdens de opleiding Geestelijke Begeleiding de waarde van
meditatief wandelen ontdekt, in de begeleiding gaan we samen op zoek naar hoe de Aanwezige aanwezig is
in je leven. Na de Theologische opleiding in Utrecht heb ik de KPV gevolgd op Zon en Schild in Amersfoort,
en de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU en het Titus Brandsma Instituut.


Werkzaamheden / Funktie:

Van 1988-1996 ben ik algemeen secretaris geweest van de studentenorganisatie IFES-Nederland. Daarna
ben ik predikant geworden in de Protestantse Kerk. Eerst in Nigtevecht (1996-2004), daarin Voorschoten
(2004-2010) en sinds 2010 in Zaandam. Ik heb verschillende bestuursfuncties bekleed en ik heb een aantal
evenementen georganiseerd.


Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

Ik heb de opleiding Geestelijke Begeleding gevolgd aan de PThU/Hydepark – Titus Brandsma Instituut van
2013-2016
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Foto



Naam: Laura van Weijen



Adres: Grotestraat 66



Postcode / Plaats: 7443 BK Nijverdal



Telefoon: 0548.615528 Mobiel: 06.22115049



Email: lvanweijen@gmail.com



Website: NvT



Lid van Gaandeweg: ja



Visie op geestelijke begeleiding:
De ander mag ik als gast ontvangen en uitnodigen om te ontdekken wie zij of hij mag zijn in de
ruimte en in het licht van Gods liefde. Om te ontdekken wat de ander nodig heeft om dichter bij
zichzelf en wie wij God noemen te komen.
We maken samen een aantal afspraken om in gesprek te gaan. Dat zou ook in verschillende vormen
kunnen, bijvoorbeeld wandelend of met andere meditatieve vormen. In het besef dat de Eeuwige
een weg met ons samen gaat. De Eeuwige die ons neemt zoals wij zijn.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Stiltewandelingen- meditatief schilderen- muziekmeditatie- lectio divina



Werkzaamheden / Funktie: gemeentepredikant voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, in
Nijverdal . Ik ben door de VEG Nijverdal beroepen vanwege het samenwerkingsverband tussen de
Protestantse Kerk in Nederland en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Hiervoor was ik
predikante voor de Protestantse Gemeente Doetinchem en daarvoor predikante voor de
Gereformeerde Kerk van Velp en Rozendaal ( bij Arnhem)



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: PthU Hydepark in combinatie met het
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen 2005-2008
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Naam: Gert Wijnstok



Adres: Kerkplein 2



Postcode / Plaats: 7437 AL Bathmen



Telefoon: 0610459883



Email: gertwijnstok@gmail.com



Website: nee



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding:
Als geestelijk begeleider vergezel ik je voor een tijd door, op jouw vraag, een stuk met je mee te
wandelen. Ik luister naar jouw verhaal van je levensloop en loopbaan. We staan stil bij je bron of
gaan daarnaar op zoek. We onderscheiden welke vragen jou bezighouden en wat daarin misschien
wel het ene nodige is. Daarbij laten we ons inspireren door de Bijbelse verteltraditie en door
klassieke en eigentijdse teksten en verbeeldingen van andere mensen onderweg.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Na de opleiding geestelijke begeleiding heb ik de basisopleiding psychodrama gevolgd bij LapStreur,
waar ik nu ook de voortgezette opleiding volg. In het leren onderscheiden beoog ik met behulp van
actievormen van psychodrama je horizon en perspectief te verruimen.



Werkzaamheden / Funktie:
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Begeleider Psychodrama GGZ, de Hezenberg Hattem



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: Geestelijke Begeleiding :
PThU/Hydepark-TBI 2011-2014; diploma 20 mei 2016
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Naam: Willem Gijsbert (Bert) de Wit
Adres: Dommelstraat 21
Postcode / Plaats: 3404 KD IJsselstein
Telefoon: 030 7616062
Email: bertdewit62@gmail.com
Website: geen
Lid van Gaandeweg: ja


Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding zie ik als een manier van kijken. Samen kijken hoe God aan het werk is en de
ander helpen om naar zichzelf te kijken door Gods ogen. Geestelijke begeleiding zie ik als het werk
van de Geest die een weg gaat met ieder mens. Het is niet iets wat ik geef, maar wat ik zie gebeuren
en mag ontvangen om te delen. Daarom kan in de geestelijke begeleiding elk moment een
rolwisseling plaatsvinden tussen de ‘gever’ en de ‘ontvanger’. De rol van begeleider kan ik alleen
vervullen als iemand mij vraagt om mee te kijken naar zijn/haar weg.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Opgegroeid in een ‘bevindelijk gereformeerde’ omgeving heb ik ervaring met een angstige en
onzekere geloofsbeleving. Het lezen van mystieke teksten heeft mij geholpen om op een nieuwe
manier naar mijn verleden te kijken, zodat ik daarin mijzelf opnieuw ontdekte. Zie mijn boekje:
Schrijven is goud. Geestelijke begeleiding bijeen gelezen in brieven, gebeden en gedachten (uitg.
Narratio, Gorinchem 2016).



Werkzaamheden / Funktie:
Full time predikant, verbonden aan de Protestantse Gemeente Ijsselstein.
Begeleider van de jaargang Zorg voor de Ziel.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke begeleiding Hydepark / TBI 2011 - 2013
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Foto





Naam: Tineke Zijlstra



Adres:Bessemerlaan 141



Postcode / Plaats: 3553 GC Utrecht



Telefoon: .030-2468842 Mobiel: 06-13525770



Email: tineke.zijlstra.utrecht@gmail.com



Website: ...................……………………………



Lid van Gaandeweg: ja

Visie op geestelijke begeleiding (max. 100 woorden):
Karakteristiek voor Geestelijke Begeleiding is het besef dat we tezamen zijn voor het aangezicht van
God. In spreken en stilte luisteren naar wat Gods liefde tevoorschijn roept.
Ik beschouw het als een unieke benaderingswijze in de geestelijke, psychische gezondheidszorg.
Want Geestelijke Begeleiding is zich bewust van het geheim van de ziel en biedt zorg voor de ziel.
Voor mij is de ziel het woord voor de heilige ruimte van Gods wonen in een mens. Ik wil graag in
dienst van Gods liefde zijn. Op mijn manier: aanwezig, behoedzaam, oprecht, en open.



Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
In mijn bestaan heb ik in het bijzonder veel aan mijn eerste scholing in onderwijs en opvoeding . Ik
deed de opleiding Bibliodrama. Ik heb een grote belangstelling voor het Enneagram en voor
familieopstellingen. Ik ben verbonden aan de 3e orde van de communiteit van
GrandChamp Zwitserland, (de zuster communiteit van Taizé)



Werkzaamheden / Funktie: Ik werkte bij het Lager Beroepsonderwijs, als catecheet, pastoraal
assistente en als predikant. Daarnaast heeft het vluchtelingenwerk mijn aandacht. In september
2016 ga ik met emeritaat.



Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding: Titus Brandsma Instituut in samenspel
met Hydepark. (PKN) Sinds die opleiding zie ik Gods liefdevolle omvorming van kindsbeen
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