
Mijn naam is Peter Verbaan…  

 
Sinds 2009 ben ik predikant van de Oude Kerk(-wijk) te Ermelo. Ik ben in Den Haag geboren in 
1966. Na het gymnasium heb ik theologie gestudeerd in Utrecht, van 1984 t/m 1990. In 1991-
1992 studeerde ik aan de universiteit van Genève en aan Chateau de Bossey, het studiecentrum 
van de Wereldraad van Kerken nabij Genève, waar internationale vriendschappen ontstonden 
dwars door kerkelijke denominaties heen. De kneepjes van het predikantschap leerde ik kennen als 
leervicaris in Hellendoorn bij dr. G.W. Marchal en als kerkelijk werker in De Meern bij ds. G. 

Hamoen. 
 
In 1993 begon ik in m’n eerste gemeente. En wel in twee dorpen in de Friese wouden: Oostermeer 
en Eestrum. Dat jaar ben ik ook getrouwd met Anne van den Heuvel, die in 1994 predikante werd 
in het nabijgelegen Augustinusga.  
 

In 2000 verhuisden we – met onze dochter en zoon, geboren in 1997 en 1999 – naar Berkel en 
Rodenrijs; een Vinex-locatie en voorstad van Rotterdam. Daar werkte ik als predikant in de 
plaatselijke gemeente. Anne werd interim-predikante in landelijke dienst en werkte in verschillende 

Zuid-Hollandse gemeenten. In de zomer van 2009 maakten we – inclusief onze derde telg, een 
dochter geboren in 2002 - de oversteek naar de Veluwe.  Anne zette haar werk als interim-
predikante voort in enkele Gelderse gemeenten en werd in januari 2017 een van de vaste 
predikanten van de Hervormde Gemeente te Bennekom. 

 
Naast m'n fulltime-predikantschap, het gezinsleven en een geregeld bezoek aan de sportschool 
probeer ik te blijven lezen en studeren. In 2011 verdedigde ik in Utrecht mijn proefschrift getiteld: 
Geweten - de rehabilitatie van een theologisch begrip. Zoetermeer Academic 2011. Als redacteur 
van de tijdschriften In de Waagschaal, Kontekstueel en Confessioneel weet ik me steeds 
uitgedaagd in gesprek te blijven met levende stemmen uit het verleden en het heden. 
Waar je als kerk en als predikant altijd - met het oor op de Schrift en met het oog op de mensen 

en de wereld van vandaag - je weg zoekt, prijs ik mij gelukkig met de goudmijn van de 
eeuwenoude kerkelijke traditie, waarin je als leerling nooit tevergeefs afdaalt om 'uit de voorraad 
oude en nieuwe dingen te voorschijn te brengen' (Mat. 13:52). 
 
Zo zie ik trouwens ook de gemeente in al haar facetten: als een verzameling leerlingen, die met 

vallen en opstaan getuigen van Jezus Christus willen zijn in deze wereld en in onze tijd. Wellicht 

ontmoeten we elkaar op de kerkbrink te Ermelo - waar u een levende gemeente aantreft rondom 
een eeuwenoude, monumentale Kerk. 
 
Ds. Peter Verbaan 
 


