Mijn naam is Roelof de Wit …
Mijn naam is Roelof de Wit. Ik ben geboren (1970) en getogen in Zeist. Na de middelbare school
heb ik eerst enkele jaren accountancy gestudeerd voordat ik de overstap naar de theologie
maakte. Aan de universiteit Utrecht heb ik mijn opleiding gevolgd (met als hoofdvak Nieuwe
Testament). Tijdens de laatste jaren van de studie heb ik als pastoraal werker praktijkervaring
opgedaan, eerst een aantal jaren in Scheveningen en daarna ook nog in Reeuwijk.
In 2001 ben ik predikant geworden in Sint Pancras, gelegen in het weidse Noord Holland. Daar
leerde ik de kerk in de marge kennen en de noodzaak om je als kerk te concentreren op de kern.
In 2005 verhuisden we naar Vriezenveen, gelegen aan de rand van de Biblebelt. Het was een
grote volkskerk, met heel andere vragen en uitdagingen dan in het ‘donkere Noord Holland’. De
doorwerking van de secularisatie, die in Noord Holland al decennialang gaande was, werd in het
Oosten goed merkbaar.
Sinds 28 augustus 2011 ben ik predikant van de wijkgemeente Kerkelijk Centrum te Ermelo. In de
verschillende contexten merk je dat er verschillende vragen zijn. Toch zijn er ook duidelijk
overeenkomsten: het gaat telkens weer om de vraag hoe je in deze tijd, deze cultuur, gemeente
van Jezus Christus bent, en hoe het geloof doorwerkt in ons dagelijks leven.
Sinds 1994 ben ik getrouwd met Marijke van Tellingen. Eind 2005 werd een zoon aan onze zorgen
toevertrouwd: Tumelo. Hij is geboren in Zuid-Afrika. Zes jaar later ontvingen wij een 2e zoon:
Mbuso, eveneens in Zuid-Afrika geboren.
Verder maak ik deel uit van het bestuur van de IZB, een vereniging voor zending in Nederland en
zit ik in de redactie van het Ouderlingenblad, een maandblad over pastoraat en gemeenteopbouw.
In de tijd dat wij in Vriezenveen woonden gaf ik les aan de cursus Theologische vorming voor
gemeenteleden (gemeenteopbouw).
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