
 

 

Half april 2022 mag ik in de Oosterlichtkerk aan het werk gaan als pastor. 

Misschien heeft u mijn naam al horen vallen, maar wie daar achter schuil gaat is nog verborgen. 

Daarom wil ik me graag even voorstellen.  

Mijn naam is Marjon Bosch. Mijn meisjesnaam is Verschuur. In de afgelopen maand hebben mijn 

man (Gerrit) en ik ons 37 en half jarig (25 + 12,5) huwelijk gevierd door samen uit eten te gaan. We 

hebben 3 kinderen, een zoon, dochter en zoon, die alle drie een partner hebben en een eigen 

huishouden.  In september van het vorige jaar zijn we opa en oma geworden van een kleindochter.  

De kinderen zijn opgegroeid in Voorthuizen, waar we al sinds 1989 wonen. Zelf ben ik voornamelijk 

opgegroeid in Wierden, Twente. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als kleuterleidster en heb als 

leerkracht gewerkt op verschillende basisscholen. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn en houd 

van zingen. Aan de kinderen heb ik altijd verhalen verteld. In de Bijbelse verhalen liggen zoveel 

mooie aanwijzingen verborgen hoe het leven te leven. Ook zoveel om over na te denken en te 

onderzoeken. Ik wilde me er verder in verdiepen en begon aan een studie. Na de godsdienst en 

pastorale studie aan Windesheim, Zwolle, mocht ik als kerkelijk werker aan de slag. Als laatste 

werkte ik 9 jaar met veel plezier in een protestantse gemeente in Kesteren in de Neder Betuwe. Daar 

heb ik afgelopen december afscheid van genomen.  

In de Oosterlichtkerk ga ik me richten op en mijn steentje bijdragen in het seniorenpastoraat. In de 

gesprekken die er geweest zijn heb ik gemerkt dat er veel enthousiasme is binnen de gemeente. De 

gerichtheid op God, de betrokkenheid bij de wereld en de onderlinge relatie die nagestreefd wordt, 

trekt me aan. Kerkzijn betekent dat we naar elkaar omzien in al onze veelkleurigheid. Als ik het goed 

begrepen heb is het dat wat de PGH doet en aantrekkelijk maakt.   

Ik verheug me er op om nieuwe mensen te leren kennen en tegelijk vind ik het ook spannend.  

Het pastorale werk doe ik graag. Iedereen is anders en elk verhaal is uniek. Juist dat vind ik 

inspirerend. De eerste tijd zal ik me gaan richten op het ‘inburgeren’ en leren kennen van mensen en 

organisatiestructuren die in Huizen gangbaar zijn. Gelukkig kan ik terugvallen op mensen die al wat 

langer meelopen in de OLK. Mocht ik binnenkort bij u op de stoep staan en u me binnen wilt laten: 

Mijn favoriete drankje is thee! 

 

Hartelijke groet,  

  Marjon Bosch   

pastormarjon@gmail.com  

Maart 2022 
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