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Beste lezers,
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van het Protestants Centrum voor GVO waarin de recent aangestelde regiobegeleiders zich voorstellen.

Pieter Witteveen, regiobegeleider Noord
Mijn wortels liggen in Friesland, waar ik in 1949 in Drachten geboren ben. Opgegroeid ben ik in Boelenslaan en Surhuisterveen. Na de lagere school en middelbare school heb ik mijn PABOdiploma
gehaald in Drachten en onderwijskunde gestudeerd in Groningen. Ik kom uit een doopsgezinde familie
en ben altijd actief geweest in de doopsgezinde broederschap. Verschillende functies heb ik daarin
bekleed o.a. de begeleiding van doopsgezinde zondagsscholen en redacteur van het Algemeen
Doopsgezind Weekblad. Het volgen van cursussen voor lekenprekers, de interesse voor theologische
boeken en het voorgaan in diensten had tot gevolg dat ik in 1984 gevraagd werd godsdienstlessen op
de openbare school te gaan geven. In Leeuwarden bezocht ik trouw de bijeenkomsten die al in de
jaren tachtig voor docenten GVO georganiseerd werden door Het Katechetisch Centrum van de onderwijsbegeleidingsdienst. Vanaf 2000 ben ik hier in dienst voor de begeleiding van GVO docenten in
Friesland. In 2004 kreeg het Katechetisch Centrum een opvolger in Het Centrum Voor Levensbeschouwing. Door de inzet van de hogescholen in Friesland , de onderwijsbegeleidingsdienst CEDIN
en fondsen van de kerken is in Friesland al een lange traditie van begeleiding van GVOdocenten. De
ervaringen die hiermee zijn opgedaan zijn een goede basis om het begeleidingswerk- met de rijksbekostiging van docenten- verder uit te bouwen.
Tenslotte: Ik ben getrouwd met Annelies en we hebben twee kinderen: een dochter Hester (25 jaar)
en een zoon Jelle (21 jaar).
Hobby’s: Voetbal, schaatsen, tuinieren, muziek luisteren (Bob Dylan, Byrds, singersongwriters, blues
folk en country)
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Annacarina Klein, regiobegeleider Noord
Jongeren van vandaag groeien op in een multi-culturele, multi-etnische, multi-linguale en multireligieuze samenleving. Het is van groot belang dat ze zich zodanig ontwikkelen dat zij hierin een eigen plaats weten te verwerven en zich staande kunnen houden. Zij dienen een eigen identiteit te ontwikkelen om van daaruit in dialoog te kunnen gaan over visies op mens en samenleving vanuit de
eigen traditie in relatie met andere tradities. Naast de opvoeding in de eigen omgeving is er ook een
rol weg gelegd voor de school. De identiteit van de school, inclusief de levensbeschouwe-lijke dimensie van die identiteit, is daarbij van fundamenteel belang. Waarden als individualiteit, solidariteit en
maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen hierin samen te gaan. De school is een waardenvolle
gemeenschap, een doelgericht, sociaal en zingevend systeem, waarin de leer-lingen, de leidinggevenden mogen ontmoeten die authentiek in het leven staan. Als belijdend evangelisch protestants
christen wil ik (en ik hoop U als mijn collegae ook) graag de protestants christelijke waarden en normen uitdragen aan en delen met jongeren vanuit Bijbelse waarden. Wij kunnen onszelf zien als autentieke, enthousiaste, serieuze docenten, als bemiddelaars tussen leerling en cultuur, tussen leerling en
religieuze tradities.
Mijn eigen religieuze ervaringen en ontmoetingen met God en studies van het Woord hebben mij zo
geholpen in het leven dat is niet alleen een zegen voor mijn eigen leven. Dat wil ik doorgeven en
meegeven aan de jongeren van vandaag zodat zij een houvast voor het leven kunnen ontwik-kelen.
Dat betekent dat de GVO docent enerzijds betekenisverlener is en anderzijds begeleider die de jongeren in staat stelt zich te ontwikkelen om volwaardig te kunnen participeren in maatschap-pelijke, sociale, culturele, godsdienstige praktijken en zo een authentiek deelnemer aan de samenleving te worden.
Ik hoop dat we de komende tijd een vruchtbare samenwerking tegemoet gaan.

Jetty Nouta – Swart, regiobegeleider Noord
Per 1 september j.l. ben ik één van de reeds benoemde regiobegeleiders. Mijn naam is Jetty NoutaSwart en ik woon in Hurdegaryp, een dorp dat 10 kilometer ten oosten van Leeuwarden ligt.
Al heel lang ben ik betrokken bij het GVO. Sinds 1986 geef ik les op openbare scholen. Op dit moment geef ik nog les op één school, omdat ik ook nog andere werkzaamheden heb. Ik ben nu nog
kerkelijk werker in een gemeente (tot er een nieuwe predikant is), vervang wel eens in het voortgezet
onderwijs, doe af en toe een dienst op zondag. Behalve lesgever kom ik ook al heel lang bij de bijeenkomsten in het Centrum voor Levensbeschouwing (voorheen: Catechetisch Centrum) in Leeuwarden
voor thema’s, studiedagen en intervisie.
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Ik ben aangesteld voor de regio noord, samen met drie andere collega’s. Wie dat zijn kunnen jullie
lezen in deze nieuwsbrief. Wij hebben de docenten die wij gaan begeleiden verdeeld. Alle docenten
krijgen persoonlijk een bericht van hun begeleider.
Ik heb er zin in en hoop op een prettige samenwerking met alle docenten.
(P.S., voor wie op de sectordag in Driebergen was: ik was degene die op het podium moest komen)

Lara Schout, regiobegeleider Midden
Kort mag ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Lara Schout. Ik ben getrouwd en samen hebben wij het geluk drie prachtige meiden en
een kleine jongen groot te zien worden.
Ongeveer 12 jaar geef ik nu GVO lessen op openbare basisscholen. Ik vind dit boeiend en blijf dit ook
met veel plezier doen. Verder ben ik actief geweest in het jeugdwerk van de kerk. Nu heb ik de uitdaging aangenomen het GVO te versterken en jullie ‘ lesgevers’ tot steun te zijn.
Ik hoop nog een beetje tijd over te houden voor een paar geliefde hobby’s: tuinieren, onze bordercollie, handwerken en knutselen met en zonder kinderen.
Dit is een korte omschrijving van mijzelf. Het is de bedoeling dat wij elkaar gaan ontmoeten, op de
school, tijdens intervisie bijeenkomsten en natuurlijk ook per mail en telefoon.
Graag tot ziens!

Bertha van der Vlies, regiobegeleider Zuid West
Mijn regio wordt uitgebreid. Ik was voorheen onderwijsbegeleider in Rotterdam. Ik ben getrouwd met
Simon en we hebben twee kinderen.
Dit stukje is veel te kort om te vertellen wat mijn plannen zijn in de begeleiding. Ik benader je binnenkort met een mail waarin ik meer uitleg geef. Het lijkt me handig voor je om te weten wat de begeleiding inhoudt.
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Corina Nagel – Herweijer, regiobegeleider Zuid-West
Ik woon samen met mijn man en twee kinderen in Westbroek, een klein dorpje net ten noorden van
Utrecht.
Iets pedagogisch, zoals de PABO, of iets theologisch? Op de middelbare school spraken beide richtingen me erg aan. Uiteindelijk werd het ‘iets theologisch’ (GPW en docent godsdienst). Toen in mijn
studietijd de cursus GVO voor het eerst werd aangeboden, schreef ik mij direct voor in. Kiezen tussen
beide richtingen bleek niet eens nodig!
Na het volgen van de cursus kon ik als GVO docent aan de groepen 6,7, en 8 op een school gaan
lesgeven. Ik vond het ontzettend boeiend de kinderen kennis te laten maken met de wereld van God
en godsdienst en samen met hen hierover na te denken. Aan dit mooie werk kwam voor mij een einde
toen ik mijn studies afrondde en een baan vond als missionair adviseur bij de IZB (een organisatie die
binnen de PKN het missionaire werk stimuleert).
Drie jaar nadat ik stopte met lesgeven raakte ik opnieuw bij GVO betrokken. Vanuit de HGJB kwam de
vraag of ik mee wilde schrijven aan de methode Bijbelwijs, wat ik in de afgelopen twee jaar met alle
plezier gedaan heb.
Twee jaar geleden startte ik met de studie onderwijswetenschappen. Het leek me fantastisch om na
de studie opnieuw in het GVO-werkveld aan de slag te gaan. Toen ik de vacature voor de regiobegeleiders langs zag komen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken of ik zou reageren.Als regiobegeleider raak ik voor de derde keer betrokken bij GVO. Nog steeds heb ik hierbij dezelfde passie als
toen ik voor de klas stond: samen met de kinderen kennis maken met de de wereld van God, geloof
en levensbeschouwing, op een manier waarbij het totale kind zich betrokken voelt. Die passie hoop ik
als regiobegeleider samen met u als docent en al die anderen die bij GVO betrokken zijn vorm te geven.
De docenten in mijn regio zullen over een aantal dagen via een mail meer informatie krijgen, onder
andere over wat ze van mij als regiobegeleider kunnen verwachten.

Deze laatste opmerking van Corina geldt voor alle lezers die docent zijn: er volgt op korte termijn meer
informatie.
Met vriendelijke groet,

Bestuur en medewerkers bureau PC GVO
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