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MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN
Pionieren en verdieping is voor ons een natuurlijke combinatie.
We begrijpen dat je hands-on aan de slag wilt. Tegelijk is in elke fase de ‘waarom’-vraag cruciaal,
ook in het begin. We willen teams bijvoorbeeld helpen om te reflecteren op alle waarom-vragen;
waarom wil je intercultureel zijn, waarom wil je ‘mensen helpen’, waarom ben je een team? Vanuit die
basis kun je het pittige pionierswerk langer volhouden. Verdieping helpt je daarbij.
Training en coaching is ons werk.
Vanuit onze ervaring als trainers / coaches willen we graag anderen verder brengen en tot groei
zien komen. We kennen de uitdagingen en de valkuilen in kerkelijk werk. We geloven in de zegen van
het volgen van Jezus. En we maken daarbij gebruik van zowel onze praktische ervaring alsook
sociologische en psychologische kennis
Intercultureel is wat we leven
Als je ervoor kiest om je pioniersplek cultureel veelkleurig te laten zijn, dan kies je voor een
extra uitdaging. Gevoeligheid, inzicht, begrip en een lerende houding, zijn dan harder nodig. Voor ons is
het dagelijkse ervaring waar vanuit we de lessen op veel plekken doorgeven. Een geloofsgemeenschap is
misschien wel de mooiste plek om het toe te passen.
We overbruggen graag verschillen.
We geloven in aanvulling door diversiteit. Westers en Oosters, man en vrouw, christenen en
moslims, oudblijvers en nieuwkomers, theorie en praktijk, kerkelijk en seculier, professional en
vrijwilliger, idealisme en realisme, etc. Verbinding komt door eye-openers en inzichten. Die willen we
graag met anderen delen
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ACHTERGROND EN WERKERVARING
Wij hebben een advies- en trainingsbureau voor effectieve interculturele communicatie.
Rien is niet-westers socioloog en doceert als Associate Faculty bij de vakgroep ‘Intercultural
Studies’ aan Tyndale Theological Seminary en is als decaan verbonden aan de richting ‘Global Studies’
van de Foundation Academy of Amsterdam.
Sara is psychosociaal counselor en intercultureel trainer en moest als 20 jarige Iraanse
integreren in Nederland.
Pionieren hebben we gedaan voor een discipelschaps-beweging van Iraanse en Afghaanse
christenen in Nederland en daarbuiten. We hebben onder andere teams geleid, leiders getraind en veel
conferenties georganiseerd
Voor de gemeente Leiden hebben we een methode ontwikkeld voor effectievere acculturatie,
om nieuwkomers te helpen zich eerder thuis te voelen en sneller werk te vinden.
Samen hebben we twee ‘dubbel-bloed’ kinderen, Daniel van 16 en Elanora van 7.

KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN
Rien is opgegroeid in de Hervormde Kerk Scheveningen waar hij ook belijdenis deed. Later bezocht hij
evangelische gemeenten. Hij voelt zich nu verbonden met allerlei kerken en gaat voor in diensten van
PKN en NGK tot en met Baptisten- en Pinkstergemeenten.
Sara heeft geen ‘last’ van kerkelijke ballast. Haar vader is Soenniet en haar moeder is Sjiitisch
opgegroeid. Zelf vond ze de liefde van Christus toen ze in 1998 in Nederland kwam.

WOONPLAATS EN WERKGEBIED
Velsen/ Haarlem. We zijn beschikbaar in het Westen van het land, maar ook de provincies Utrecht,
Gelderland en Flevoland. Andere plekken in overleg.

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