
Interim predikant: even voorstellen 
 
Beste gemeenteleden,  

als interim predikant mag ik een periode in uw midden verkeren. Mijn naam is Dirk 
Meijvogel en ben 54 jaar oud. Interim predikant in landelijke dienst van de PKN. Met mijn 
vrouw Joke woon ik in Harderwijk. Samen hebben wij 4 kinderen (3 jongens van 31, 29, 28 
en een dochter van 24) die inmiddels allen een eigen stekkie hebben gevonden. 
Opgegroeid in Katwijk aan Zee in een vissersgeslacht, begon ik mijn loopbaan als 
Noordzeevisser. Al vrij vroeg startte ik mijn eigen onderneming. Later heb ik het bedrijf van 
de hand gedaan en ben theologie gaan studeren. Wij hadden toen inmiddels al 3 kinderen. 
Na het afronden van mijn studie begon ik als gemeentepredikant in Loenen aan de Vecht. 
Na vijf jaar volgde de hervormde gemeente Hierden, wijk Frankrijk. Dit is een wijk in 

Harderwijk. Hier heb ik 8 jaar lang gewerkt. Daarna volgde de switch naar het interim predikantschap. Daarnaast 
ben ik voor 50 % ook werkzaam als binnenvaartpredikant. Mijn werkgebied hiervoor is Oost Nederland en 
Duitsland. Met als standplaats Duisburg.  
Als Interim predikant kom je voor een bepaalde taak en ben je altijd maar kort verbonden aan een gemeente. Van 
een half jaar tot maximaal 2 jaar en altijd in deeltijd. Momenteel werk ik ook in Hellevoetsluis. De planning is daar 
tot 31 november en zal de vrijgekomen tijd ook voor Edam zijn. Mijn hoofdtaak hier zal bestaan uit begeleiden 
van de kerkenraad in het zoeken naar heling. Samen met u hoop ik te werken aan verwerking van het verleden. 
Verwerking van de pijn en herstel van vertrouwen. Ik hoop daarom met velen van u te spreken. Sommige 
afspraken zal ik zelf maken. Maar u mag mij zelf ook benaderen, neemt u gerust contact op, dan maken we een 
afspraak. Mijn werkdagen voor Edam zullen voornamelijk de maandagen zijn. Maar dat kan ook variëren.   
Ik zie uit naar een vruchtbare en goede samenwerking.  
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Dirk Meijvogel 
Krommekamp 286  
3848 DV Harderwijk 
mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl  
tel: 06 3104 1389 
  
 
 
 
 


