ENKELE JAARTALLEN UIT MIJN LEVEN
1946, 8 juni
1946, 23 juni
1948
1953-1954
1954
1954-1958
1958-1961
1961
1961-1964
1964-1965
1965, 27 juni
1965-1974
1970
1970, 18 dec.

Geboren te Ten Boer.
Gedoopt in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Ten Boer.
Verhuisd naar Bedum.
Klas 1-2 van de Gereformeerd Lagere School (vrijgemaakt) te Bedum.
Verhuisd naar Zwolle.
Klas 3-6 van de 'School met de Bijbel' (Groen van Prinstererschool) te Zwolle.
Klas 1-3 van het Christelijk Lyceum te Zwolle (klas 2-3: gymnasium).
Verhuisd naar Rotterdam.
Klas 4-6 van het Gereformeerd (vrijgemaakt) Lyceum (gymnasium-afdeling) te Rotterdam.
Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, incl. voortentamen (propedeuse) en studiereis naar Toscane in Italië; woonadres: Leiden.
Belijdenis gedaan in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Hillegersberg-Terbregge
(zie het document 'Van Leiden naar Kampen' in de rubriek 'Personalia').
Theologische Hogeschool te Kampen, incl. kandidaatsexamen;
woonadres 1965-1969: Kampen; 1969-1974: Utrecht.
Stage gelopen bij ds. Ad Kooij te Emmen, afgesloten met: 'Pleidooi voor een pastorale stage' (zie no.01 in de rubriek 'Publicaties-Boeken').
Getrouwd op het stadhuis in Groningen met Gertruud ten Kate, wonend in Utrecht
(samen hebben we 2 zoons, die nu getrouwd zijn; ook hebben we 3 kleindochters).

1974-1979

Predikant van de GKV te Almkerk/Werkendam én te Breda;
woonadres: Oosterhout.

1979-1985
1980-1985

Predikant van de GKV te Rotterdam-Delfshaven.
Wekelijks enkele lesuren godsdienst aan VWO-6 van de Gereformeerde Scholengemeenschap te Rotterdam; daarvoor ik heb geschreven: 'Bijbel, seksualiteit en huwelijk' en 'De Bijbel: een open boek?' (zie no. 02 + 3 in de rubriek 'Publicaties-Boeken')
Predikant van de GKV te Harlingen.
Provinciaal deputaat artikel 19 Kerkorde (hulpbehoevende theologie-studenten).
Doctoraalstudie ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit te Kampen.
(Eind)redacteur van het ambtsdragersblad Dienst.
(zie in de rubriek 'Personalia' het afscheidsartikel dat voor mij geschreven is)
Door GIDS onderzoek laten doen naar de werkdruk van predikanten, wat is uitgemond in het GIDS-rapport 'Onderzoek naar de werkdruk van gereformeerde predikanten', met als ondertitel 'Het ging zoals het ging, dus ging het...', Zwolle 1996.
Dit rapport is verwerkt in m'n doctoraal-scriptie, die ik als boek heb uitgegeven onder
de titel: 'De stress de baas' (zie no.7 in de rubriek 'Publicaties-Boeken').

1985-1992
1987-1993
1989-1996
1990-1997
1992-1993

1992-2011
1994-2005
1994-1996
1996-2005
1999-2007
2004-2005
2005-2011
2005-2016
2006-2016
2011, 1 juni
2011-heden
2011-heden
2011-2017
2011-2015
2012-2016
2013-heden
2013-heden
2014-2016

Predikant van de GKV te Groningen-Oost, wijk-noord.
Woonadres: Van Loghemstraat 12; sinds mei 2009: Perseusstraat 108.
Lid redactie 'Infomap voor Ambtsdragers'; later: 'Aan het werk in de kerk' (de inhoud
hiervan wordt tegenwoordig beheerd door het Praktijkcentrum van de GKV).
Twee seizoenen (van elk 32 uur in 12 middagen) gastcolleges 'Pastorale toerusting'
aan de Theologische Universiteit te Kampen (zie het document 'Gastdocent' in de rubriek 'Personalia').
Voorzitter van het generaal-synodale deputaatschap diaconale zaken (het GDD), dat
in 1997 het Diaconaal Steunpunt heeft opgericht.
Samen met een psychotherapeut leiding gegeven aan een gespreksgroep voor transgenders.
Lid van de werkgroep die de uitbouw heeft voorbereid van het Platform van commissies van beheer tot het Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken (SKB, tegenwoordig:
SKW = Steunpunt kerkenwerk).
Lid, vanaf 2008 voorzitter van het generaal-synodale deputaatschap dienst en recht.
Lid klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties.
Beheer van de site www.christengenderdysforie.nl.
Met emeritaat; woonadres nog altijd: Perseusstraat 108, Groningen.
Pastorale mails en bezoeken.
Voorgaan in zondagse kerkdiensten.
Voorzitter van het generaal-synodale deputaatschap probleembehandeling (van juni
2014 tot juni 2017: het deputaatschap bemiddeling en begeleiding).
Lid van het bestuur van de Predikantenvereniging/cGMV.
Vijf seizoenen (april t/m oktober) rondleider in het kloostermuseum Sint-Bernardushof in Aduard.
Beheer van de site www.corvanderleest.nl.
Voorzitter van het bestuur van de VvE Marqant.
Medewerker van het moderamen van de GKV Groningen-Noord-West.

