
AANBEVELINGSBRIEF 

Een aanbevelingsbrief geeft een goed beeld van de persoon: zijn persoonlijkheid, zijn taken en 
verantwoordelijkheden en zijn ervaring. Bij ‘persoonlijkheid’ kunnen woorden gebruikt worden als  
vriendelijk, enthousiast, sociaal, gezond geestelijk leven, mens/taakgericht, heeft visie, passie, is 
geduldig, betrouwbaar etc.. 
De aanbeveler is iemand die de persoon goed kent qua persoonlijkheid en in zijn/haar functie. Hij/zij 
vermeldt aan het einde van de brief zijn/haar persoonlijke gegevens (volledige naam, functie, 
telefoonnummer) en is op de hoogte dat er contact opgenomen kan worden.  
 
Hier een voorbeeld van een aanbevelingsbrief: 
Veenendaal, februari 2018 
Graag schrijf ik deze aanbevelingsbrief voor Dick Jansen. Dick houdt zich in onze gemeente bezig met 
de muziek. Hij coördineert sinds 2016 alle teams en leidt ook zelf de aanbidding in één van de bands. 
Ik ken Dick als een enthousiaste en vriendelijke vent die zijn taak met passie uitvoert. Samen met zijn 
vrouw Sara en zijn 2 kinderen is Dick al een aantal jaren lid van onze gemeente (de Schuilplaats). Ik 
werk als voorganger graag met hem samen. Hij komt zijn afspraken goed na en is bereidt om te leren. 
Ik vind het daarom ook fantastisch dat Dick de Mozaiek Worship College wil gaan volgen.  
U mag gerust contact met mij opnemen bij eventuele vragen.  
Met vriendelijke groet, 
Peter Langbroek  
voorganger van de Schuilplaats 
0232-624 823 
 
Hier een aantal punten om te noemen wanneer je om een aanbeveling vraagt: 

• Refereer aan een eventueel eerder gesprek met de voorganger over het deelnemen aan de 
Mozaiek Worship College 

• Informeer de voorganger over wat er in de aanbevelingsbrief moet staan (zie boven) 

• Informeer de voorganger dat Mozaiek Worship College graag jouw kerk wil dienen. Daar is 
ruimte voor nodig om samen te kijken hoe je de geleerde stof kunt toepassen in jouw kerk. 

• Vertel ook dat je een onderzoek gaat doen in jouw kerk naar de rol van aanbidding in jouw kerk. 
Aan de hand van een analyse, een enquête en een plan van aanpak, maak je een verslag hiervan. 
Dit presenteer je in je kerk.  

• Je voorganger is welkom op de Landelijke dag van aanbidding (17 november 2018) als gast, om 
daar te komen met vragen en in gesprek te gaan met andere voorgangers en de voorgangers van 
Mozaiek0318 (speciale uitnodiging hiervoor volgt later) 

 


