
Lijst begeleiding - predikant geregistreerd supervisor
In deze lijst vind u bij de LVSC geregistreerde supervisoren, die tevens predikant zijn binnen de
Protestantse Kerk. U hoeft zich bij het zoeken van een begeleider niet tot deze lijst te beperken.

Enige eis is dat een supervisor geregistreerd dient te staan bij de Landelijke Vereniging voor
Supervisie en Coaching (LVSC).
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Christiane van den Berg-Seiffert (1974)

Werk
Protestants geestelijk verzorger/justitiepredikante PI Alphen aan den Rijn
Supervisor binnen de masterspecialisatie Spiritual Care, Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen, Vrije Universiteit

Werkervaring
Naast mijn huidige werkvelden heb ik tien jaar als predikante in de oecumenische Ekklesia Leiden
gewerkt en werkte ik als supervisor binnen de opleiding Social Work, Hogeschool Leiden en aan de
Protestantse Theologische Universiteit.
Verder deed ik een promotieonderzoek naar de gemeentedynamiek na seksuele grensoverschrijding
in een pastorale relatie.
Ook werkte ik als geestelijk verzorger in het Sophia-revalidatiecentrum in Den Haag en als kerkelijk
medewerker in de Protestantse Gemeente Laak in Den Haag.

Beschikbaarheid
In overleg.

Specifieke Kennis
Gepromoveerd in de praktische theologie op een onderzoek naar grensoverschrijding. Biblioloog.
Mindfulness.

Stijl/werkwijze
Open en rustig. Creatief. Beeldende, lichaamsgerichte en narratieve werkvormen. Aandacht voor
omgaan met grenzen. Affiniteit met de contextuele benadering.

Gewaardeerd om
Rust, ruimte en vertrouwen. Verhelderend en verbindend luisteren. Creatieve vormen.

Contact
Christiane van den Berg-Seiffert
Leiden
06-21515589
christiane@vandenbergsupervisie.nl
www.vandenbergsupervisie.nl

mailto:christiane@vandenbergsupervisie.nl
http://www.vandenbergsupervisie.nl
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Anne Marie Bodewes (1958)

Werk
Vervroegd emeritaat sinds februari 2018.

Werkervaring
Vanaf 1987-2000 katholiek pastor in diverse instellingen voor gezondheidszorg (Zuyderland
Medisch Centrum Heerlen, UMCG Groningen)
Vanaf 2002-2018 predikant in drie verschillende PKN-gemeenten (Opende, Aduard,
Uithuizermeeden)
Supervisie aan pastores, predikanten en kerkelijk werkers
Stagebegeleiding en mentoraat.

Beschikbaarheid
In overleg.

Specifieke kennis
- psycho-analyse
- opleidingservaring in Duitsland
- katholieke theologie en traditie
- mediation

Stijl/werkwijze
Biografisch en analytisch.

Gewaardeerd om
Rust en vrijheid

Contact en adres
Ossewei 10, 9482 RZ Tynaarlo
telefoon: 06-10 390 325
e-mail: a.m.bodewes@planet.nl

mailto:a.m.bodewes@planet.nl
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Henk van den Bosch (1965)

Werk
Docent Beroepsvorming en Spiritualiteit, opleidingssupervisor, Protestantse Theologische Universiteit
Tevens interimpredikant

Werkervaring
Voordat ik in 2010 bij de PThU aan de slag ging heb ik ervaring opgedaan als wetenschappelijk
medewerker (AiO), als gemeentepredikant (Protestantse Gemeente Valkenburg), en als docent
Praktische Theologie, met name Pastoraat en Homiletiek (Justo Mwale University, Lusaka, Zambia,
uitgezonden door Kerkinactie). Een belangrijk onderdeel van mijn werk aan de PThU is het verzorgen
van supervisie voor predikanten in opleiding en nascholing, zowel in groepssupervisie als individueel.
Sinds september 2022 ben ik tevens actief als interimpredikant.

Beschikbaarheid
In overleg

Specifieke kennis
Brede theologische kennis, veel ervaring met systeemtheorie, goed ingevoerd in de praktijk van het
predikantschap, met oog voor de contextualiteit van het werk.

Stijl/werkwijze
Open, aandachtig, helder en gestructureerd, collegiaal, met humor.

Gewaardeerd om
Rustige, open stijl met respect en waardering voor de eigenheid van de ander.

Contact en adres
Rijksstraatweg 314a
9752 CN Haren
06-27222487
hmvandenbosch@pthu.nl
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Marjanne Dijk (1971)

Werk
Geestelijk verzorger bij Dimence Zwolle (psychiatrie), LVSC geregistreerd Supervisor, Pastoraal
supervisor.

Werkervaring
Na mijn theologiestudie aan de VU in Amsterdam heb ik 8 jaar gewerkt als predikant in de
Gereformeerde Kerk te Bennebroek, Noord-Holland. Sinds 2005 werk ik als geestelijk verzorger in
Zwolle. Daarnaast ben ik in 2021 mijn eigen bedrijf DijkInzicht gestart. Ik geef supervisie aan
individuen en verzorg opleidingssupervisie aan Hogeschool Windesheim, de PThU en de VU.

Beschikbaarheid
In overleg.

Specifieke kennis
Geestelijke verzorging, zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg, pastoraat, liturgiek, leiding
geven (in kerk en zorgorganisatie), ethiek. De context neemt een belangrijke plek in in mijn werk,
naast de zorg voor de ziel (de ziel van jou als pastor, van de kerk of de organisatie waar je werkt en
de ziel van de mens met wie je werkt).

Stijl/werkwijze
Ik houd van het supervisorische ambacht (integratieleren tussen denken, voelen, handelen en willen
en jij als persoon, de context en je beroep.) Luisteren, ruimte geven kaderen, focussen. Werkvormen
ter verdieping of ontdekking. Ik ben geoefend in digitaal supervisie geven maar werk het liefst van
aangezicht tot aangezicht. Mijn werkkamer aan huis is een prettige plek om aan de slag te gaan met
je leerthema’s. Ik geef supervisie aan individuen, aan triades en aan groepen . Ook
teamsupervisie/training bied ik aan.

Gewaardeerd om:
Vruchtbaar leerklimaat, humor, structuur, betrouwbaarheid, intelligentie, oprechte aandacht,
flexibiliteit, diepgang.

Contact en adres:
DijkInzicht
Marjanne Dijk, Prinses Irenestraat 7, 8019 XC Zwolle
Email: dijkinzicht@ziggo.nl
Telefoon: 0630190539

mailto:dijkinzicht@ziggo.nl
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Riek van Haeringen (1951)

Werk
(pastoraal) supervisor, coach en counselor in eigen praktijk met registraties bij LVSC en Raad KPV &
PS

Werkervaring
● docent beroepsvorming PThU: verantwoordelijk voor opleidingssupervisie, stagebegeleiding,

PAO-trainingen voor GV-ers, predikanten en kerkelijk werkers
● geestelijk verzorger in de ggz en in de zorg voor verstandelijk beperkten
● gemeentepredikant GKN (West-Terschelling, Hoogeveen)
● gestalttherapeut in eigen praktijk
● visitator PKN + trainer visitatie
● gemeentebegeleider bij het Meldpunt SMPR
● waarnemend / tijdelijk predikant in Almere Haven

Beschikbaar voor:
● individuele supervisie
● groepssupervisie (in kleine samenstelling)
● individuele coaching
● coachen naar bevlogenheid (via Stichting Ruimzicht)
Afspraken zijn op korte termijn mogelijk.

Specifieke kennis
kerkelijke ligging (breedte van de kerk), processen in de kerk, Gestaltmethodiek en veldtheorie,
groepsdynamica, didactische modellen, systeembenadering, samenwerkingsproblematiek

Stijl/werkwijze
procesgericht, hier en nu, concreet, analyserend, experiëntieel en zo nodig confronterend

Gewaardeerd om
veilige werksfeer, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, helderheid, inzicht en structuur

Contact en adres
De Lopensaet 20, 8252 KJ Dronten
telefoon: 0321-315 351 / 06 4300 3994
e-mail: praktijk@dedakkapel.nl
website: www.dedakkapel.nl

mailto:praktijk@dedakkapel.nl
http://www.dedakkapel.nl
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Martin van Hemert (1965)

Werk
Justitiepredikant in het Justitieel Centrum in Zaanstad

Werkervaring
Ik ben ooit begonnen als Diaconaal Consulent in Rotterdam, daarna werkte ik als predikant-directeur
voor het Diaconaal Centrum voor Gevangenispastoraat in Haarlem. Sinds 2006 ben ik
gevangenisdominee (PKN) en heb in vele gevangenissen en detentiecentra gewerkt.
Sinds 2022 ben ik gecertificeerd LVSC-supervisor

Beschikbaarheid
Zowel groepssupervisie als individuele supervisie is mogelijk.
De dagen en tijden in overleg.

Specifieke kennis
Mijn scriptie ter afronding van mijn opleiding gaat over leren in een gesloten omgeving. Hierin
behandel ik de volgende thema’s: de waarde van supervisie in relatie tot andere begeleidingsvormen,
de verschillende manieren om te komen tot motivatie in het leren èn de mogelijkheden om te leren in
een gesloten omgeving.
Recentelijk heb ik deelgenomen aan een casestudieproject vanuit de universiteit van Tilburg en de
VU, waarin ik gereflecteerd heb op de waarde van de verbinding tussen pastoraat, groepswerk,
muziek en kerkdiensten

Stijl/werkwijze
Ik superviseer positief, met als belangrijke kenmerken: doelgerichtheid, betrekken van competenties,
werken aan vooruitgang en voortdurende reflectie. Dat combineer ik graag met humor en muziek. De
mogelijkheid om wandelend supervisie te doen is zeker aanwezig.

Gewaardeerd om
Open en ontspannen wijze van superviseren.

Contact en adres
Julianaweg 2,
3523XH Utrecht
06-10380917 (privé) of 06-50091102
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Theo Hettema (1965)

Werk
Als supervisor heb ik een begeleidingspraktijk Weer zin in je werk (www.weerzininjewerk.nl). Daarin
geef ik begeleiding aan predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers (LVSC supervisor reg.
nr. HET002-S). Verder werk ik als beleidsmedewerker bij het Dienstencentrum van de Protestantse
Kerk en als docent gemeenteopbouw bij het Seminarium van de Bond VEG/PThU.

Werkervaring
Ik heb onder andere gewerkt als geestelijk verzorger en als gemeentepredikant. Verder ken ik het
kerkenwerk intensief als voorzitter Algemene Kerkenraad, kerkrentmeester, starter van buurtgerichte
diaconale en pastorale projecten en stichter van twee pioniersplekken. Ik ben gepromoveerd
theoloog.

Beschikbaarheid
Ik ben beschikbaar voor individuele supervisie, groepssupervisie of intervisie. De gesprekken kunnen
plaatsvinden in Den Haag of online. Ik vind het opvallend hoe goed en verdiepend een online
supervisiegesprek kan gaan. Dus laat je keus niet alleen afhangen van een praktisch criterium zoals
afstand!

Specifieke kennis
‘Weer zin in je werk’: ik reik je graag dingen aan waarmee je zin en betekenis vindt of hervindt in wat
je doet en wie je bent. Als werker in de kerk of in een instelling krijg je veel voor je kiezen. Er zijn veel
dingen en mensen die je niet kunt veranderen. Maar er zijn ook patronen waarmee je jezelf in de weg
kunt zitten voor zinvol werken en leven. Inzichten uit systeemtheorie of transactionele analyse kunnen
je op weg helpen om met meer vrijheid en onbezwaarder in je schoenen te staan en je dieper te
verbinden aan je bronnen en omgeving. Dat is de moeite waard!

Stijl/werkwijze
Aandachtig, met vertrouwen in jouw kunnen en vermogens en met aandacht voor spiritualiteit en
inspiratie.

Gewaardeerd om:
Luisterend, humor, bij tijd en wijle een theologisch gesprek.

Contact en adres:
Sinj. Semeynsweg 303
2524 EL Den Haag
Tel. 070 3930261
info@weerzininjewerk.nl
www.weerzininjewerk.nl

http://www.weerzininjewerk.nl
mailto:info@weerzininjewerk.nl
http://www.weerzininjewerk.nl
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Henriëtte Hoogenkamp (1961)

 

Werk
Ik werk als adviseur en docent aan de Pabo Marnix Academie in Utrecht. Daar ben ik als supervisor,
(beeld)coach en docent betrokken bij de PostHBO - en Masteropleidingen voor leraren en
schoolleiders. Ook begeleid ik scholen bij de vormgeving van hun identiteit.Daarnaast ben ik
voorganger in de Oecumenische Ruimtevieringen in Amersfoort en werk ik mee aan ‘Kind op
Maandag’.

Werkervaring
Ik heb tien jaar als gemeentepredikant gewerkt. Daarna ben ik het primair onderwijs ingegaan en
vervolgens het HBO. In 2014 heb ik de opleiding Supervisiekunde afgerond en sindsdien heb ik
jaarlijks meerdere supervisietrajecten.

Beschikbaarheid
Mijn agenda is flexibel, ik kan op alle dagen van de week afspraken maken.

Specifieke kennis
In mijn supervisie maak ik ook gebruik van de inzichten vanuit de Contextuele benadering die ik heb
opgedaan in de opleiding Contextueel Pastoraat. De werkwijze van Krachtgericht Coachen zet ik
graag in.

Stijl/werkwijze

De reikwijdte, de ´vliegkracht´ vergroten: dat beeld als doel van supervisie spreekt mij als vogelaar
aan. Door gesprekken en met diverse werkvormen bevraag ik, loop ik mee op, stimuleer ik en ben ik
een tegenover. Zo help ik supervisanten om weer te ontdekken wat ze (anders) willen en kunnen.

Gewaardeerd om

Ik hoor vaak terug dat mijn rust gewaardeerd wordt en dat mijn manier van vragenstellen leidt tot
nadenken, inzicht en ruimte voor nieuwe keuzes.

Contact en adres

Henriëtte Hoogenkamp
Marskramerstraat 5
3828 DT Hoogland (bij Amersfoort)
Tel 06 44 320 556
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Cor Hoogerwerf (1959)

 

Werk
Emeritus predikant

Werkervaring
Ik ben van 1994 tot 2009 werkzaam geweest als gemeentepredikant van Blauwkapel-Groenekan
(Gereformeerde Bond). Heb daardoor goed inzicht in de praktijk van het gemeentewerk. Van 2009 tot
2014 was ik werkzaam als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht (legerpredikant). Werken in teams
met collega’s van geheel andere denominaties is mij volledig bekend. Van 2016 tot 2022 was ik
werkzaam als geestelijk verzorger bij justitie (gevangenispredikant). Ik beschouw de periode bij
justitie als een rijke ervaring waarop ik met dankbaarheid mag terugzien. Als emeritus predikant mag
ik tot op de dag van vandaag met vreugde voorgaan in de gemeenten.

Specifieke kennis
Ik ben gespecialiseerd in supervisie aan predikanten en geestelijk verzorgers. Het spectrum van de
rechterflank van de kerk is mij goed bekend.

Stijl / werkwijze
Ik zie graag dat je als supervisant leert luisteren met je hart. Je werkt aan het verbeteren van de
uitoefening van je beroep. Je groeit in persoonlijkheid en krijgt oog voor je eigen sterke en zwakke
kanten. Je krijgt tools om je zwakten te overwinnen en je sterke kanten uit te bouwen. We werken
vertrouwd, veilig en toegesneden op jouw situatie.

Gewaardeerd om
Dat ik een bevlogen mens ben met een bewogen hart.

Contact en adres
Roggeakker 1, 3941 LC Doorn
telefoon: 0343-411 371 en 06-83 656 404
e-mail: dschoogerwerf@gmail.com
website: www.viersprongcoaching.nl

mailto:dschoogerwerf@gmail.com
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Hennie Kievit (1956)

Werk
Ik werk sinds 1998 als KPV trainer en (leer)supervisor en als geestelijk verzorger in de palliatieve
zorg en FACT in GGz Centraal te Amersfoort. Daarnaast leid ik Moreel Beraad in de organisatie. Ik
geef supervisie en coaching aan predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers.

Werkervaring
Ik heb drie jaar in het basisonderwijs gewerkt en 12 jaar als geestelijk verzorger in de psychiatrie
gecombineerd met het geven van ethiek en filosofie aan verpleegkundigen.

Beschikbaarheid
Individuele en groepssupervisie, intervisie en teambegeleiding.

Specifieke kennis
Pastorale modellen, contextueel pastoraat, psychiatrie, palliatieve zorg, verlies en rouw,
groepsdynamica.

Stijl/werkwijze
Procesvolgend, direct en dynamisch

Gewaardeerd om
Verbinding praktijk en theorie, veilig en uitdagend leerklimaat.

Contact en adres
Jachtlaan 52
7313 CV Apeldoorn
Tel: 06-82504000
e-mail: henniekievit@kpnmail.nl; h.kievit@ggzcentraal.nl

mailto:henniekievit@kpnmail.nl
mailto:h.kievit@ggzcentraal.nl
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Margreet Klokke (1960)

Werk
Predikant Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse kerk te Leiden, incidenteel
pastoraal supervisor bij nascholingscursussen van de PThU.

Werkervaring
32 jaar predikantschap (Den Haag-Loosduinen, Soest, Den Haag/Kloosterkerk,
Leiden), 8 jaar (pastoraal)supervisor

Kerkelijke ligging:
midden-orthodox/ vrijzinnig

Beschikbaarheid
in overleg

Specifieke kennis
Ik ben gespecialiseerd in pastoraat. Vóór de opleiding tot supervisor en pastoraal supervisor volgde ik
de leergang contextueel pastoraat, de KPV- training, en de opleiding verlieskunde. Ik ontwikkelde mij
ook in het gesprek tussen kerk en kunst en in meditatie.

Stijl/werkwijze
Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door het bieden van structuur, aandacht en een
respectvolle aansluiting bij de vragen van de supervisant.
Structuur bied ik, door het maken van heldere afspraken m.b.t. data en plaats van de zittingen, de
voorbereiding en de (tussentijdse) evaluatie ervan en door in de zittingen oog te houden voor de
lijn van het gesprek.
Aandacht is het woord dat het beste past bij hoe ik aanwezig ben ik de zittingen – aandacht die
maakt dat de supervisant de ruimte voelt om zich helemaal uit te spreken.
Het klinkt misschien vanzelfsprekend, dat ik aansluit bij de vragen van de supervisant, maar het
is wel een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb in de opleiding tot supervisor: niet
harder lopen dan de supervisant, niet invullen voor hem/haar wat hij/zij moet leren, goed kijken
waar hij/zij is en daar aansluiten. Zelf ben ik gebaat bij af en toe een creatieve werkvorm, maar
dat geldt niet voor iedereen. Ook in dit opzicht sluit ik aan bij degene met wie ik te maken heb.

Gewaardeerd om:
Aandacht, professionaliteit, inbreng – indien gewenst – van ruime ervaring in het ambt.

Contact en adres
Oude Rijn 156,
2312 HM Leiden.
E-mail: mrklokke@planet.nl
Telefoon: 06-48228505
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Gerrit Kobes (1958)

Werk
Vervroegd emeritaat sinds 1 juli 2015

Opleiding
Doctoraal Theologie met als hoofdvak Pastorale Psychologie (Utrecht, 1993),
Master Pastorale Studies III (Nijmegen, 2003), KPV-training (Nijmegen,2003),
Professioneel Begeleiden, Supervisie en Coaching (Windesheim Zwolle, 2003-2006),
Supervisie en Coaching (CHE Ede, 2006-2007).

Werkervaring
Van oktober 1994-december 1999 (Kerkenveld-Alteveer) en van januari 2000-
1 juli 2015 (Ommen) fulltime predikant (PKN, rechts-confessioneel, evangelisch).
Vanaf 2007 geregistreerd supervisor (LVSC).
Vanaf 2007 buiten supervisor aan de Viaa (Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Pabo).

Beschikbaarheid
In overleg

Specifieke kennis
Op latere leeftijd predikant geworden en 18 Jaar (fulltime) ervaring in het Bedrijfs-
leven. Door bovenplaatselijk werk een brede kijk op het kerkelijk leven in zijn
diversiteit.

Stijl/werkwijze
Gaandeweg eigen werkvormen ontwikkeld (foto's, muziek, spelvormen), gebaseerd op Kernreflectie.

Gewaardeerd om
Betrokkenheid, enthousiasme, open luisterhouding, analytisch vermogen, respect voor eigenheid en
spiritualiteit van de ander.

Contact en adres
Watersnip 3, 7731 LL Ommen
telefoon: 0529-454 996 en 06-27 090 322
e-mail: kobesg@planet.nl

mailto:kobesg@planet.nl
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Jan Pieter Kraaijeveld (1954)

Werk
Predikant, Geestelijk Verzorger, Protestantse Kerk in Nederland (Nederlands Hervormd), Ministerie
van Justitie

Werkervaring
Bijna 25 jaar als Geestelijk Verzorger bij ministerie van Veiligheid en Justitie in jeugd- en
volwassengevangenissen, in detentiecentra voor Vreemdelingen, in (jeugd)psychiatrie en penitentiair
ziekenhuis. Daarnaast als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Geregistreerd
Supervisor LVSC en RKPV en SKGV sinds 2011. Als supervisor, coach, werkbegeleider en opleider
actief zowel bij justitiecollega's als in kerkelijke gremia en elders. Daarnaast opleiding als
psychodramaregisseur. Hanteer bij begeleiding diverse werkvormen en gesprekstechnieken en werk
graag met psychodramatische actievormen. Veel ervaring in (ook internationale en interculturele)
groepssupervisie.

Beschikbaarheid
in overleg

Specifieke kennis
zie boven

Contact en adres
Gerbrandyplein 100, 3332 XE Zwijndrecht
telefoon: 078-612 70 46 en 06-12 109 354
e-mail: jpkraaijeveld@hccnet.nl

mailto:jpkraaijeveld@hccnet.nl
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Theo van Leeuwen (1958)

Werk
Docent pastoraat, supervisor bij de opleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Hogeschool
Windesheim; Onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit.
Vrijgevestigd pastoraal supervisor KPV, LVSC en SKGV

Werkervaring
22 jaar gemeentepredikant: 1987-1993 Arkel; 1993-2008 Spijkenisse.
Ik voel mij zelf kerkelijk het meeste thuis in een oecumenisch georiënteerde omgeving die actualiteit
en geloofstraditie weet te verbinden. Supervisorisch blijk ik goed te kunnen werken in en met de volle
breedte van de kerk. Supervisor in diverse werkvelden, sinds 2000.
Leerbegeleider nascholing predikanten eerste werkkring Theologisch Seminarium Hydepark.
KPV opleider van de PThU centrum ‘Utrecht’  te Maarssen / Doorn (2007-2015).

Beschikbaarheid
In overleg

Specifieke kennis
systeemtheorie, positionering in werkveld.
Communicatie op gebied van geloof en zingeving.
Goed thuis in de werksituaties van kerkelijk werkers en predikanten.

Stijl/werkwijze
collegiaal, zorgvuldig, met humor.
verbinding persoonlijke drijfveren, spiritualiteit en werksituatie.

Gewaardeerd om
conceptueel en analytisch vermogen

Contact en adres
Henegouwerweg 95, 2741 KA  Waddinxveen
telefoon: 06- 23 138 777
e-mail: tt.vanleeuwen@tiscali.nl

mailto:tt.vanleeuwen@tiscali.nl
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Alke Liebich (1963)

Werk
predikant in Amersfoort bij de Vrijzinnige combinatie Johanneskerk, www.johanneskerk.nl

Werkervaring
Met name gemeente-ervaring en kerkelijke ligging. Ik ben Duits-luthers van huis uit, heb aan de VU
gestudeerd en in 1992 als gereformeerd predikant begonnen in de SoW-gemeente Rijswijk (ZH).
Daarna als hervormd predikant in Oss (NB), en nu sinds 2012 werkzaam voor vrijzinnigen,
remonstranten en doopsgezinden.
Ik heb ruime werkervaring in teams, met collega’s en kerkelijk werkers, en ook in crisissituaties in de
gemeente. Ik ben thuis in oecumenische en vrijzinnige tradities.
Supervisieopleiding aan de CHE, afgerond in 2015. Ik heb supervisie gegeven aan predikanten,
kerkelijk werkers en studenten.

Beschikbaarheid
Per direct beschikbaar

Specifieke kennis
Verbeelding speelt een grote rol in mijn werk, gestimuleerd door de Bibliodrama-opleiding bij ‘De
Schrift doen’ (in de school van Herman Andriessen).

Stijl/werkwijze
Na twee vrijblijvende gesprekken wordt een traject uitgezet, werkafspraken gemaakt en een contract
gesloten. Kenmerkend voor mijn aanpak zijn de rustige sfeer, de ruimte voor humor en creativiteit, en
variatie in  methodes. Ik werk met je levensverhaal en levensdroom. Kleur en beeld kan daarbij horen.

Gewaardeerd om
rustige stijl, met humor naar jezelf in de spiegel leren kijken, één uitdagende vraag op het juiste
moment kan genoeg zijn

Contact en adres
afspraken in Leusden of in het centrum van Amersfoort
Tarweland 8, 3833 VR Leusden
telefoon: 033-258 36 13
e-mail: a.liebich@kpnplanet.nl

http://www.johanneskerk.nl
mailto:a.liebich@kpnplanet.nl
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Annette Melzer (1963)

Werk
Predikant PKN in Heteren. Opleider bij Stichting Contextueel Pastoraat
ZZP ‘Inzicht’: contextuele counseling, relatietherapie en supervisie

Werkervaring
met name gemeente-ervaring en kerkelijke ligging. Werkzaam in de Lebuïnuskerk in Deventer, in
Bathmen en Didam, Diverse gemeenten begeleidt als interimpredikant

Beschikbaarheid
flexibel en op afspraak, ook in de avond

Specifieke kennis
Sinds 15 jaar werkzaam als generieke supervisor geef ik begeleiding van collega’s in de volle breedte
van de kerk, maar ook aan geestelijk verzorgers en werkenden in andere mensgerichte beroepen.
Ik werk vanuit het contextuele perspectief, dwz dat we altijd ook kijken naar hulpbronnen en
dynamieken in je eigen gezin van herkomst. Het maken van een genogram (waarbij we
familiestructuren in kaart brengen) is daarbij onderdeel van het proces.

Stijl/werkwijze
Tijdens het eerste gesprek gaan we op zoek naar concrete leerdoelen. Hierbij werk ik gericht met een
verkenning van je werksituatie, je thuissituatie en je gezin van herkomst. Op elk van de volgende 9
zitting staat casuïstiek centraal en zoeken we naar handelingsalternatieven. Daarbij maak ik gebruik
van de ‘taal erbij’, het uitbeelden van de casus aan de hand van duplomateriaal. Halverwege is een
tussenevaluatie.

Gewaardeerd om
luisternde houding, verhelderend inzicht, zicht op complexiteit van het predikantschap ook in
relationeel opzicht, doorvragend en meezoekend naar dialogische mogelijkheden

Contact en adres
Dr. Haverkorn van Rijsewijkweg 15, 6871 GJ Renkum
telefoon:  06-54 296 396
e-mail: dsmelzer@gmail.com
website: www.inzicht-uitzicht.net

mailto:dsmelzer@gmail.com
http://www.inzicht-uitzicht.net
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Klaas van Meijeren (1958)

Werk
Gemeentepredikant

Werkervaring
Als senior-gemeentepredikant op diverse plekken in het land heb ik veel kennis van ‘hoe het in de
kerk toegaat’. Momenteel begeleid ik gemeenten, kerkenraden en predikanten in missionaire trajecten
(IZB). Als supervisor (en coach) heb ik ervaring in het onderwijs (Christelijke Hogeschool Ede) en
onder beginnende pastores (gastdocent PThU). Graag begeleid ik collegae in een individueel
supervisietraject. Ik heb veel aandacht en respect voor de eigen spiritualiteit van de pastor in zijn /
haar kerkelijke context. Ik sta als supervisor geregistreerd bij de beroepsvereniging LVSC en als
pastoraal-supervisor bij de Raad KPV.

Beschikbaarheid
in overleg

Specifieke kennis
de ‘gewone’ praktijk van het werk in de gemeente, boeiend en veeleisend. Door bovenplaatselijk werk
brede kijk op het kerkelijk leven in zijn diversiteit.

Stijl/werkwijze
Analytisch en invoelend, collegiaal, met durf om door te vragen en te confronteren

Gewaardeerd om
rustige houding, veiligheid, analytisch vermogen, met respect voor eigenheid en spiritualiteit van de
ander

Contact en adres
Willem Marislaan 15, 6717 HA Ede
telefoon: 06-57 328 122
e-mail: kvanmeijeren@kpnmail.nl; kvmeijeren@gmail.com

mailto:kvanmeijeren@kpnmail.nl
mailto:kvmeijeren@gmail.com
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Janneke Nijboer (1967)

Werk
Pionier-predikant voor MijnKerk.nl en Windkracht 3pt0, LVSC geregistreerd Supervisor-Coach sinds
2016, Reli-ondernemer.

Werkervaring
In een periode van 15 jaar heb ik gewerkt in drie gemeentes in een dorp, een middelgrote stad en een
stad. Vanaf 2010 ben ik predikant-pionier voor de pioniersplekken Noorderlicht-Breda (inmiddels
gestopt), MijnKerk.nl en Windkracht 3pt0. Op dit moment begeleid ik mensen in supervisie. Mijn
spiritualiteit omschrijf ik als ruimzinnig.

Beschikbaarheid
Naast mijn huidige werk heb ik ruimte voor 4 supervisanten, of supervisiegroepjes verspreid over het
jaar.

Specifieke kennis
In de weg die ik ga als supervisor en coach, maak ik een verbinding met wat ik eerder geleerd heb in
de opleiding Contextueel Pastoraat: een benadering die oog heeft voor heel de mens in het netwerk
van relaties, waar zij deel van uit maakt. De opleiding Leiderschap in Veranderingsprocessen heeft
me gevormd in systemisch kijken. Mijn ervaring in pioniersplekken van de Protestantse Kerk in
Nederland geven mij veel inzicht in werksituaties in allerlei spanningsvelden.

Stijl/werkwijze
Vanuit jouw algemeen geformuleerde leervraag, leer je reflecteren op een specifieke situatie.
Voorafgaand aan elke zitting, zal je gevraagd worden een geschreven casus in te brengen, waar wij
in de supervisie op reflecteren. Na het supervisie-uur schrijf je een reflectieverslag. Je leert
systematisch nadenken op wat je hebt ervaren in een specifieke situatie. Wij zoeken naar verbanden
met jou als persoon en jouw levensgeschiedenis, je werk en de taak, die je daarin hebt uit te voeren.
Uit de inzichten die je opdoet ga je op zoek naar een andere manier van interpretatie van de situatie
en nieuwe manier van handelen.

Gewaardeerd om:
Creativiteit in werken die helpend is, als het lastig wordt om te reflecteren.

Contact en adres
Jan van Eijcklaan 30, 2391 VN Hazerswoude dorp
telefoon: 06-53 747 647
e-mail: ds.j.nijboer@gmail.com

mailto:ds.j.nijboer@gmail.com
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Henk Reinders (1962)

Werk
Gemeentepredikant in wijkgemeente Immanuel van de Protestantse Gemeente
Driebergen, betrokken bij Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Werkervaring
Gemeentepredikant in protestantse gemeentes Zaamslag, Yerseke en Lisse.
Begeleider groep Labyrint-in Perspectief delegatielid en later voorzitter Generaal College
voor de toelating tot het ambt van predikant. Vanaf 2000 regelmatig mentor van beginnende
predikanten, vanaf 2013 supervisor en coach van predikanten en werknemers uit
middensegment sector zorg en welzijn. Docent-supervisor Hydepark bij de verplichte nascholing
kerkelijk werkers (2021-2022).

Beschikbaarheid
Maandag t/m vrijdag

Specifieke kennis:
Verandertrajecten in gemeenten m.b.t. gevoelige thema’s als homoseksualiteit, avondmaal, loslaten
van gewenning/gewoontes;
Leiding geven en pastoraat rond (seksueel) misbruik in de kerk of rakend aan de kerk;
Systeemprocessen in de kerk: in zijn boek “Van geslacht op geslacht”  trekt Edwin H. Friedman lijnen
tussen processen in de kerk en processen in gezinnen/families. Inzichtgevend voor je functioneren en
(emotioneel) welbevinden in je positie als predikant of kerkelijk werker.
Collegiale relaties: wat als het “schuurt” in de collegiale sfeer?

Stijl/werkwijze
Open, met inzet op een goede relatie. Helder qua afspraken. Supervisie en coaching kent mooie
methodieken, maar we kiezen in het traject wat nodig is en zitten niet vast aan procedures.

Gewaardeerd om
Laagdrempeligheid, humor, empathie, moed en kunst van het luisteren

Contact en adres
Oranjelaan 49, 3971 HE Driebergen-Rijsenburg,
Per ingang van 15 maart 2023 wordt het nieuwe adres:
Grenadiersweg 1, 3902 JC Veenendaal
telefoon: 06-10730732
e-mail hreinders2@hetnet.nl

mailto:hreinders2@hetnet.nl
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Janneke Ruijs (1957)

Werk
Protestantse gemeente Groesbeek

Werkervaring
Zes jaar fulltime gemeente-predikante  te Haaksbergen-Buurse, waarvan 1/3 deel werkzaam als
diaconaal predikante. Vier jaar uitgezonden geweest voor Kerkinactie naar Ghana, werkzaam op een
vrouwencentrum. Elf jaar deeltijd gemeente-predikante te Groesbeek, en daarnaast 1 dagdeel/week
geestelijk verzorger in het verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen. Voor mijn predikantschap ben
ik werkzaam geweest als verpleegkundige. Kerkelijke ligging: midden van de kerk

Beschikbaarheid
Voldoende mogelijkheden voor supervisie aan collega’s. Kosten in overleg

Specifieke kennis
Alleen als predikante  in een gemeente werkzaam zijn en met één collega in dezelfde gemeente.
Werken met vrijwilligers.  Werken in een middelgrote en in een kleine gemeente. Langere tijd
werkzaam op één plek. Werken in een gemeente die steeds kleiner wordt en vergrijsd. Organiseren
van netwerk. Organiseren van activiteiten op de rand van kerk en samenleving. Omgaan met
conflicten. Ervaring met fulltime en deeltijd predikantschap. Ervaring met combineren van zorgtaken
en werk. Werken in een interculturele setting, oog voor diversiteit. Oog voor wat het betekent om als
vrouw te werken in de kerk.

Stijl/werkwijze
Door verdiepende en creatieve vragen te stellen leert de supervisant  naar zichzelf, naar anderen en
naar de situatie te kijken vanuit verschillende perspectieven. Daardoor doet de supervisant vaak
verrassende ontdekkingen; eyeopeners.  Accepterende en stimulerende begeleiding.

Gewaardeerd om
De rust, de veiligheid, brede kijk, ‘outside the box’ denken  en de levenswijsheid.

Contact en adres
Beethovenstraat 25, 6561EH  Groesbeek
telefoon: 024-397 66 28
e-mail: ruijsjanneke@hotmail.com

mailto:ruijsjanneke@hotmail.com
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Froukien (F.E.) Smit (1958)

Werk
Diaconaal opbouwwerker in De Sleutel Apeldoorn (PKN)
Supervisor aan de Master Spiritual Care, Vrije Universiteit Amsterdam (opleiding tot geestelijk
verzorger)

Werkervaring
Ik begon mijn loopbaan als gemeentepredikant en predikant voor interreligieuze dialoog in Londen.
Daarna was ik lange tijd studentenpredikant in de Oecumenische Studentenkerk Nijmegen. Meer
recent werkte ik als diaconaal werker in Den Haag, als ethiekdocent aan de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen en als ambulant predikant te Lochem.
Als supervisor heb ik ervaring met zowel individuele begeleiding van kerkelijk werkers, predikanten
en geestelijk verzorgers als groepsbegeleiding van studenten theologie, geestelijke verzorging en
pedagogiek.

Beschikbaarheid
In overleg

Specifieke kennis
Jongvolwassenen. Bibliodrama. Werk in oecumenische, multireligieuze en seculiere contexten.

Stijl/werkwijze
Open, verbinding tussen biografie en werk, gebruik van creatieve werkvormen.

Gewaardeerd om
Veilige sfeer en niet-oordelende benadering, humor, uitdagende vragen en helderheid.

Contact en adres
Delfzijlstraat 51, 6835 CM Arnhem
06-11184285
supervisiefsmit@hotmail.com
www.froukiensmit.nl
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Adri Spelt (1963)

Werk
Geestelijk verzorger in het Beatrix Kinderziekenhuis (UMC Groningen), docent spiritual care in het
UMCG, opleider van geestelijk verzorgers voor het werkveld ziekenhuizen.

Werkervaring
Sinds 1997 ben ik geestelijk verzorger in het UMCG. Ik heb daar ervaring opgedaan met acute zorg,
chronisch zieken, revalidatie, psychiatrie, pediatrie en palliatieve zorg.
Sinds 2005 ben ik LVSC-supervisor en sinds 2008 ook pastoraal-supervisor.
In 2018 heb ik de opleiding tot (kinder-)focustrainer afgerond.

Beschikbaarheid
Individuele of groepssupervisie, werkbegeleiding, coaching, mentoraat en focusbegeleiding

Specifieke kennis
Pastoraat, geestelijke verzorging, godsdienstpedagogiek en -didactiek, organisatiekunde, burn-out en
compassiemoeheid. Focusbegeleider en focustrainer voor kinderen, adolescenten en volwassenen
(Kinder)focusing (The Focusing Institute). Registraties: Raad voor KPV & PS, LVSC, SKGV.

Stijl/werkwijze
Professioneel en betrokken

Gewaardeerd om
Professionaliteit, resultaatgerichtheid en ruimhartigheid. Hoewel ik mijzelf daartoe niet meer reken
heb ik affiniteit met de reformatorische en evangelische richtingen in onze kerk.

Contact en adres
De Sitterstraat 21a, 9721 EV Groningen
telefoon 050-361 38 83 (werk) of 06-282 398 54 (privé)
email: a.spelt@umcg.nl of adrispelt@hotmail.com

http://kinderfocuscentrumnederland.nl/
http://www.focusing.org/
mailto:a.spelt@umcg.nl
mailto:adrispelt@hotmail.com
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Trudy Struijs (1958)

Werk
Ik werk sinds 2004 als docent beroepsvorming, supervisor en KPV trainer bij het seminarium  van de
PThU op locatie Amsterdam. Mijn specialisatie is pastoraat.

Werkervaring
Ik ben ruim 6 jaar gemeentepredikant geweest. Ik heb vier jaar als geestelijk verzorger in een
gecombineerd verpleeghuis gewerkt. Ik heb 14 jaar in het werkveld van psychiatrie en psychotherapie
ervaring opgedaan als geestelijk verzorger. Ik heb het uitvoerende werk tot 2010 gecombineerd met
docentschap. Nu werk ik volledig bij de PThU en combineer initieel onderwijs (beroepsvorming,
supervisie en pastorale training) met primaire nascholing (leerbegeleiding en modules pastoraat) en
PAO onderwijs (KPV trainingen).

Beschikbaarheid
Ik ben te vragen voor individuele en groepssupervisie en begeleide intervisie.

Specifieke kennis
(non verbaal) werken met kernkwadranten, bibliodrama begeleiding, pastorale modellen, pastoraat en
psychiatrie, systeembenadering, groepsdynamica en samenwerking.

Stijl/werkwijze
Direct, openleggend, creatief, structurerend en zoveel mogelijk aansluitend bij de vraag.

Gewaardeerd om
Mijn rust, mijn (groeps)dynamisch inzicht en ruimtegevend werken.

Contact en adres
Boekweitakker 5, 3941 LA Doorn
telefoon: 0343-421 197 en 06-461 018 38
e-mail: g.f.struijs@planet.nl

mailto:g.f.struijs@planet.nl
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Jean-Jacques Suurmond (1950)

Werk
supervisor, coach en geestelijk begeleider in eigen praktijk, geregistreerd bij de Raad KPV &amp; PS
(voor predikanten), SKGV (geestelijk verzorgers) en NVAGT (gestalttherapeuten). Tevens publicist.

Werkervaring
• 35 jaar als gemeentepredikant, ook in het buitenland
• zeven jaar als geestelijk verzorger
• tien jaar praktijk voor psychotherapie
• publicaties op het gebied van spiritualiteit en theologie
• columnist, onder meer van dagblad Trouw

Beschikbaarheid
• individuele supervisie, coaching en geestelijke begeleiding
• groepssupervisie
• lezingen en toerusting spiritualiteit

Specifieke kennis
Spiritualiteit, gestalttherapie, groepsprocessen, systematische theologie (Ph.D.)

Stijl/werkwijze
Ervaringsgericht: hoe beleef ik mijn werk en wat wil ik veranderen?
Experimenteel: welk nieuw gedrag wil ik onderzoeken?
Existentieel: hoe sta ik in het leven en mijn geloof?

Gewaardeerd om
Ruimte, respect, humor, verwarring, brede pastorale en therapeutische kennis en ervaring,
competentie in geestelijke begeleiding.

Contact en adres
Mozartweg 56K, 3816LT Amersfoort.
telefoon: 06 24457412
e-mail: jjsuurmond@gmail.com
website: www.jean-jacquessuurmond.nl
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Aart Veldhuizen (1963)

Werk
geestelijk verzorger bij Patyna, gemeentepredikant in Langweer, leerbegeleider op Hydepark van de
verplichte nascholing van kerkelijk werkers en (pastoraal) supervisor (geregistreerd bij LVSC en Raad
van de KPV)

Werkervaring
● leerkracht in basis- en voortgezet onderwijs
● gemeentepredikant in Veenwouden, Sneek en Langweer
● docent praktische theologie, stagebegeleider en supervisor op de NHL Hogeschool
● geestelijk verzorger bij Zorggroep Plantein en Patyna
● supervisor van pastores, predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers,

muziektherapeuten, verpleegkundigen en gemeenteraadsleden
● intervisor en teambuilder in zorginstellingen alsmede predikantenteams
● vertrouwenspersoon in onderwijs en zorginstelling

Beschikbaarheid
beschikbaar voor individuele supervisie, groepssupervisie, begeleide intervisie en teamvorming

Specifieke kennis
pastoraat, systemen, agogiek

Stijl/werkwijze
coöperatief en vertrouwenwekkend, counseling, komen tot je kern, intentioneel leren

Gewaardeerd om
luisterattitude, humor, flexibiliteit, inzicht

Contact en adres
Legebuorren 67, 8525 GX, Langweer
Telefoon: 06-10702165
e-mail: aart.c.veldhuizen@gmail.com
website: www.uiteraart.nl

mailto:aart.c.veldhuizen@gmail.com
http://www.uiteraart.nl
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Kees Verduijn (1965)

Werk
Predikant-geestelijk verzorger bij Yulius, een ggz-instelling in Zuid-Holland Zuid.
Geregistreerd supervisor bij de LVSC.

Werkervaring
Groepsleider van mensen met een verstandelijke beperking,  stafmedewerker  SNV-Jemen en
consulent maatschappelijk activeringswerk. Sinds 1998 predikant: zendingspredikant  in Ivoorkust op
het gebied van christen-moslimrelaties, gemeentepredikant in Appelscha en geestelijk verzorger in de
GGZ. Kerkelijke ligging: midden-orthodox/vrijzinnig.

Beschikbaarheid
Voor supervisie en begeleide intervisie; kosten in overleg

Specifieke kennis
Pastoraat en begeleiding van mensen in gemeente en instelling; zoeken van zin en samenhang;
diversiteit (religieus & cultureel).

Stijl/werkwijze
In het supervisietraject van 10 bijeenkomsten van een uur, is er eerst aandacht voor kennismaking en
je algemene leervraag. Daarna is er iedere keer dat je een casus inbrengt aandacht voor vragen,
reflectie en verdieping (aan de hand van verschillende werkvormen). Hoe ga je in de komende week
met het geleerde aan de slag en hoe verhoudt zich deze specifieke casus met je algemene
leervraag? Halverwege is er een tussentijdse evaluatie van leerproces en samenwerking.
Als supervisor ben ik nieuwsgierig naar wie je bent en wat je doet, en wil ik je zo goed als mogelijk in
staat stellen om te werken aan je leervragen en je antwoorden op die vragen.

Gewaardeerd om
Goed luisteren, respect en humor

Contact en adres
Aletta Jacobs-erf 532, 3315 ER Dordrecht
telefoon: 078-645 14 85 en 06-12 119 603
e-mail: duinkevers@kpnplanet.nl

mailto:duinkevers@kpnplanet.nl
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Wim Verschoor (1957)

Werk
Predikant sinds 1985, supervisor sinds 2013

Werkervaring
Gemeentepredikant in Alteveer-Kerkenveld (vanaf 1985), Barendrecht (vanaf 1990) en Amersfoort
(vanaf 2003). Ligging: midden-orthodox met een bevindelijk accentje.

Beschikbaarheid
Op werkdagen, in overleg

Specifieke kennis
Supervisie zie ik als een proces van heelwording: je wordt gaandeweg een eerlijker, meer ontspannen
en ook sterker mens. Na een traject met mij heb je in elk geval stappen gezet in:
• aandacht geven aan de signalen van je gevoel
• reflecteren over je eigen denken en handelen
• aanvaarden van je zwakkere eigenschappen
• beter inzetten van je sterke eigenschappen

Stijl/werkwijze
Ik besteed altijd aandacht aan je kinderjaren, je gezin van herkomst en je plaats binnen dat gezin.
Heel vaak worden daar al patronen zichtbaar die jou nu belemmeren in het optimaal functioneren. Via
het bespreken van werksituaties ontdek je wat je zou willen leren, en anders zou willen aanpakken.

Gewaardeerd om:
Ik zorg voor een sfeer van gelijkwaardigheid en aanvaarding. Ik stel soms confronterende vragen,
maar houd het gesprek luchtig met wat relativerende humor.

Contact en adres
Slaperdijk  36, 3831 SK  Leusden
telefoon: 033-432 43 51 en 06-30 528 126
e-mail: wimverschoor@kpnmail.nl

mailto:wimverschoor@kpnmail.nl
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Hille Vlasman (1965)

Werk
Predikant sinds 2010, Supervisor-coach sinds 2017.

Werkervaring
Technisch adviseur van 1988-2009. Predikant 2010- heden. Supervisor- coach In de Oude Hof
2017-heden. Supervisor Hanzehogeschool Groningen 2015-2016. Supervisor NHL- Stenden
Leeuwarden 2016- heden. Supervisor Protestantse Theologische Universiteit 2022-heden.
Supervisor-toetser RING-GV 2020-heden.

Beschikbaarheid
Sessies in overleg. Beschikbaar voor supervisie en coaching individueel en groep, begeleidde
intervisie, teamvorming. Begeleiding/coaching van predikant c.q. kerkelijk werker én
kerkenraad.

Specifieke kennis:
Waardeoriëntatie. Inzichten in onderlinge relatie en samengaan van ratio- emotie-
existentie- bronnen. Oog voor Bijbelse lijnen- Psychoanalytische inzichten- Ego/Zelf-
communicatiepatronen en feedback.

Stijl/werkwijze
Als uitgangspunt de eigen casuïstiek. Inzicht ontwikkelen op eigen denkpatronen en
Emotielagen. Zicht krijgen op dát wat waarde en belang heeft en dit in relatie tot de eigen
bronnen. Gebruik maken van zowel theologische als ook psychologische inzichten ook met
beelden en wijsheidsverhalen uit diverse tradities.

Gewaardeerd om
"Ik heb het als weldadig ervaren dat iemand bij wijze van spreken over mijn schouder
meekijkt. Als predikant ben ik vaak solistisch bezig. Dat brengt zekere gevaren met zich mee:
blinde vlekken, eenzijdige communicatiepatronen. Wat is het dan goed dat iemand mij wijst
op bepaalde dingen, mij op milde wijze een spiegel voorhoudt en mij laat nadenken over
mezelf."
"Door samen naar dieper water te varen en daar de bodem te verkennen, hebben we
samen verschillende aspecten van mijn baan als vlootpredikant tegen het licht gehouden. In
gesprekken met diepgang gaven we woorden aan wat er in de diepte leeft en woelt. Dit gaf
inzicht in het hoe en waarom van mijn handelen. Mijn anker van geloof, hoop en liefde is
verstevigd."

Contact en adres
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Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk
Telefoon: 06-12 871 671
e-mail:  info@indeoudehof.nl
Website: www.indeoudehof.nl

mailto:info@indeoudehof.nl
http://www.indeoudehof.nl
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Anneke de Vries  (1964)

Werk
Ik ben sinds 2009 werkzaam als predikant geestelijk verzorger,  supervisor en KPV-trainer in het
Radboudumc in Nijmegen.

Werkervaring
Ik heb 7 jaar aan verschillende universiteiten gewerkt aan onderzoek naar bijbelvertalingen. In 1994
ben ik gepromoveerd. Daarna heb ik als predikant i.o. twee jaar in de Protestantse Kerk van
Amsterdam-Oost gewerkt, en als geestelijk verzorger in het AMC, in het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis, in het Spaarne Ziekenhuis en nu dus in het Radboudumc. Daarnaast ben ik
ook als gastdocent werkzaam geweest aan de PThU en op Hydepark in de primaire nascholing.

Beschikbaarheid
Ik kan meestal op korte termijn afspraken maken voor individuele en groepssupervisie, begeleide
intervisie en bibliodrama. Zowel overdag als ’s avonds.

Specifieke kennis
Ik heb specifieke kennis van de gezondheidszorg, van gender, van de systeembenadering, en van
non-verbale werkvormen.

Stijl/werkwijze
open, persoonlijk, accepterend, rustig, vertrouwend, uitgaande van wat de ander wil leren.

Gewaardeerd
Wat is terughoor is dat supervisanten mijn rust en geduld waarderen, de ruimte die zij krijgen, dat ik
helder en ter zake ben, en aandacht heb voor spiritualiteit.

Contact en adres
Postweg 109, 6523 KV  Nijmegen
telefoon: 024-324 38 78
e-mail: info@annekedevries-supervisie.nl
website: www.annekedevries-supervisie.nl

mailto:info@annekedevries-supervisie.nl
http://www.annekedevries-supervisie.nl
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Geertje de Vries (1969)

Werk
Sinds maart 2022 werk ik als gemeentepredikant in de Protestantse Waddengemeente op Texel. Dit
betreft de dorpen Oosterend, Oudeschild en De Cocksdorp.

Werkervaring
Eerder predikantschap in Giessen-Rijswijk, Barneveld en Huizen. Daarnaast heb ik gewerkt aan
promotie-onderzoek aan de PTHU, waar ik in 2008 promoveerde op een onderzoek naar het
functioneren van beeldende kunst in geloofscommunicatie in de gemeente. Ook heb ik gewerkt als
docent aan de interreligieuze HBO-opleidingen Godsdienst-Pastoraal Werk en Levensbeschouwing
van Hogeschool Inholland. De supervisie-opleiding heb ik gedaan aan de CHE, afgerond in 2013.
Registratienummer LVSC 12887. Ik heb ervaring met groepssupervisie, mentoraat, individuele
supervisie, begeleide intervisie. Daarin heb ik gewerkt met studenten, predikanten en kerkelijk
werkers.

Beschikbaarheid
Supervisie (individueel of groep) en kortere begeleidingstrajecten, begeleide intervisie, mentoraat.

Specifieke kennis
In mijn aanpak staan thema’s als persoonlijke professionaliteit (wie ben ik en hoe werk ik in een
(vrijwilligers)organisatie), gender en verbeeldingskracht centraal. Ik werk graag met beelden en
metaforen uit je verhaal als vliegwiel om tot leren te komen. Ook verwerk ik elementen uit het
provocatief coachen in mijn aanpak.

Werkwijze
Ik werk het liefst met een mix van online sessies en fysieke ontmoetingen. Online werk ik met Zoom,
en maak ik gebruik van diverse tools die het gesprek kunnen verdiepen en je reflectie op gang
kunnen brengen. Als het weer het toelaat, trek ik graag de wandelschoenen aan om al lopend met jou
en je vraag onderweg te gaan.

Gewaardeerd om ontspannen houding, aandacht, helderheid.

Contact en adres
Koetebuurt 2
1794 BP Oosterend (Texel)
telefoon: 06-25550285
dsgeertje@gmail.com



34

Ruurd van der Weg (1956)

Werk
Op 1 december 2016 heb ik de krijgsmacht verlaten wegens 'functioneel leeftijdsontslag'.

Werkervaring
Als predikant heb ik in drie verschillende protestantse gemeenten 'gestaan' en daarna, op 45-jarige
leeftijd, geestelijk verzorger bij Defensie geworden. Mijn ‘kerkelijke ligging’ omschrijf ik zelf als: ‘proud
to be a Protestant’, vroom en vrolijk. Van huis uit ben ik ‘prettig gereformeerd’, binnen de van
oorsprong hervormde modaliteiten zou ik nu ‘midden-orthodox’ zijn.

Beschikbaarheid
Ik ben zeer flexibel wat beschikbaarheid betreft: in overleg zijn in principe alle plaatsen en tijden
mogelijk. Kosten in overleg.

Specifieke kennis
Belangrijke waarden zijn voor mij: * zin zoeken en zin vinden (liever dan 'zingeving'), * spiritualiteit en
religie, * intimiteit en seksualiteit, * diversiteit, * de kracht van 'en', * innerlijke meerstemmigheid
(Hubert Hermans), * multi-perspectivisch leren kijken, * van de automatische piloot overschakelen op
de handbediening, * je bewust worden van oude 'karresporen'/patronen en nieuwe aanleggen, *
ontstroeven, * de ongezochte vondst/iets vinden wat je niet zocht (serendipiteit).
Ik maak onder andere gebruik van methodieken als DISC-persoonlijk profiel (ben in het bezit van de
trainerslicentie), Mindfulness en Geweldloze Communicatie.

Stijl/werkwijze
Mijn manier van werken laat zich kenschetsen door woorden als: open, transparant ('what you see is
what you get'), praktisch, direct, verbinding zoekend, gezellig, humoristisch/ lichtelijk ironisch,
genietend van het contact, enthousiasmerend, stimulerend, in de hoop dat er een kwartje valt (dat
vind ik het mooiste wat er is). Dit alles vanuit het besef dat reflecteren-leren-veranderen-ontwikkelen
niet vanzelf gaat en wij als mensen vaak maar wat aanmodderen. En dat is prima!

Contact en adres
Marsmanlaan 20, 1422 DK Uithoorn
telefoon. 06-23 239 187
e-mail: ruurdvanderweg@gmail.com

mailto:ruurdvanderweg@gmail.com
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Theo Witkamp (1954)

Werk
Hoofd Seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit

Werkervaring
Sinds 1999 als docent en supervisor werkzaam in scholing en nascholing van predikanten. Daarvoor
wetenschappelijk assistent in Kampen, predikant in Serooskerke (Walch.), docent Nieuwe Testament
in Yogyakarta (Indonesië)  en predikant in Alkmaar.  Geregistreerd als supervisor LVSC en als
pastoraal supervisor bij de Raad voor Klinisch Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie

Beschikbaarheid
In overleg, zowel individuele als groepssupervisie

Specifieke kennis
De ziel van predikanten, de breedte van hun werk, de ruimte van theologie en de wisselwerking
tussen deze drie.

Stijl/werkwijze
Aandachtig en methodisch; vertrouwen op en aansluiten bij iemands sterke kanten; vriendelijk en
onbevreesd

Gewaardeerd om
De kunst van het luisteren; analytisch en conceptueel vermogen; plaats voor zowel theologie als
psychologie in de begeleiding; uitdagend in een ‘holding environment’

Contact en adres
Gruttolaan 12, 3645 KN Vinkeveen,
telefoon: 06-21 639 307 en 088-337 17 52
e-mail: ltwitkamp@gmail.com

mailto:ltwitkamp@gmail.com
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Hetty Zock (1957)

Werk
Eigen praktijk voor supervisie/coaching en training http://www.hettyzock.nl
Bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid namens het KSGV aan de
Rijksuniversiteit Groningen http://www.rug.nl/staff/t.h.zock/

Werkervaring
Pastoraal supervisor
10 jaar ervaring als pastor en predikant in vrijzinnige PKN gemeenten
20 jaar ervaring in universitair onderwijs en onderzoek  op het gebied van godsdienstpsychologie en
geestelijke verzorging.

Beschikbaarheid
In overleg

Specifieke kennis
Geestelijke zorg in een seculiere, pluralistische context

Stijl/werkwijze
Intunen op wat nodig is
Via relativerende humor op een ander been zetten
Gebruik van diverse (godsdienst)psychologische inzichten en modellen

Gewaardeerd om
Betrokkenheid en doorvragen
Inbreng van (godsdienst)psychologische expertise

Contact en adres
Koningslaan 10, 3583 GB Utrecht
telefoon: 06-22301975
e-mail: t.h.zock@rug.nl

http://www.hettyzock.nl
http://www.rug.nl/staff/t.h.zock/
mailto:t.h.zock@rug.nl

