Marten Wybe van der Veen
Opleidingen
2011 – 2017

THE OLOGI E PR E DI KAN TSM ASTE R
+ Inclusief Praktische Aantekening

2006 – 2011

THE OLOGI E BAC HE LOR
+ Inclusief Vooropleiding Grieks/Latijn

2000 – 2006

VW O
+ Natuur en Techiek profel

Werkervaring
2017 (Mei) - nu

0 . 5 FTE PR ED I KAN T – GK(v) Zeewolde
+ Ervaring: Predikantswerk in alle facetten.

2015 (Dec.) - nu

PR E DI KAN T ME T PR E E KC ON SE N T – GK(v) Nederland
+ Ervaring: Met het preken heb ik niet alleen veel kerken in Nederland leren
kennen, hierbij heb ik veel preekervaring opgedaan.

2012 - 2014

2007-2009 – 2011

C ATE C HE E T – GK(v) Staphorst
+ Ervaring: Dit werk heeft mij geleerd dat elke vaardigheid lang geoefend moet
worden. Met veel plezier heb ik gesproken over God. Elke keer verrassen
jongeren mij weer.
VE R KOOPM ED E WE R KE R – Karwei Kampen
+ Ervaring: In de functie heb ik geleerd van het klantcontact. Met deze
werkervaring heb ik niet alleen praktische vaardigheden geoefend, maar ook
sociale.
OVE RI GE W ER KE R VARI N GEN
+ In de volle breedte heb werkervaring opgedaan. Van schoonmaker in de een
machinefabriek tot het geven van bijles aan leerlingen van alle
onderwijsniveaus. Zo heb ik in een breed spectrum van het bedrijfsleven kennis
opgedaan.

Eigenschappen en vaardigheden

Nederlands en Engels spreek ik, daarnaast lees ik Duits op een wetenschappelijk niveau. Sinds ik jong was had ik al
een afniteit met computers en techniek. Tijdens mijn jeugd heb ik veel bijbaantjes gehad, hier heb ik geleerd door te
zetten. Het geeft mij voldoening om meer dan half werk te leveren. Pastoranten vertellen mij dat zij de gesprekken als
prettig ervaren doordat ik een open houding heb. Ook blijf ik graag op de hoogte van de huidige cultuur en ik verdiep
mij in de politiek en het nieuws. Hier refecteer ik kritisch op, waardoor mijn preken en catechese betrokken is op de
belevingswereld van de jongeren en gemeenteleden. Ten slotte analyseer ik werkprocessen en probeer die te
verbeteren. Een vaardigheid die ik als Assessor en in andere functies van het C.S.A.C. F.Q.I. verder heb ontwikkeld. Zo
streef ik ernaar kerk te verbeteren in het besef dat uiteindelijk Christus heerst.
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