Profielschets van de te beroepen predikant(e) (0,6 fte) voor de Protestantse Gemeente
Westervoort
Wij zijn op zoek naar een inspirerende predikant(e) die samen met vele vrijwilligers verder
wil werken aan de opbouw van onze Protestantse Gemeente in Westervoort in regio ‘de
Liemers’. Hij/zij straalt positiviteit uit over het voortbestaan en het belang van de
christelijke kerk in onze samenleving.
Onze gemeente bestaat uit circa 700 geadministreerde gemeenteleden.
Onze nieuwe predikant gaat met ons op zoek naar hoe we als christen handen en voeten
kunnen geven aan ons geloof in de huidige samenleving. Samen met ons wilt u laten zien
wat de kerk, ook in deze tijd, aan de maatschappij te bieden heeft en u bent zichtbaar in ons
dorp.
U kunt goed luisteren en van daaruit weet u mensen op een positieve manier te inspireren in
hun verscheidenheid in geloofsbeleving en als mens (bij ons wappert de regenboogvlag).
Met enthousiasme bent u in staat om jongere en oudere gemeenteleden te boeien en te
binden. U bent bereid om vanuit specifieke behoeften en wensen uit de gemeente nieuwe
initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien en motiveert gemeenteleden om te participeren
in kerk en samenleving
Wat we als de Protestantse Gemeente Westervoort belangrijk vinden, is voor de komende
jaren samengevat in 8 beleidspunten:
Er vinden kerkdiensten plaats in verschillende vormen
We zijn een gemeente die geeft om elkaar
We staan als kerk midden in de samenleving
We bieden troost, liefde, stilte in vieringen en herdenkingen
We stellen het prachtige sfeervolle kerkgebouw beschikbaar voor een breed scala
aan activiteiten
6. We verbinden generaties, tradities en idealen
7. We zijn flexibel en dynamisch, haken in op de actualiteit en ontplooien nieuwe
initiatieven
8. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de samenleving
1.
2.
3.
4.
5.

De belangrijkste werkgebieden binnen onze gemeente zijn:

Kerkdienst:
U bent in staat helder te (s)preken vanuit de Bijbel en dit te vertalen naar de hedendaagse
tijd. In vieringen en themadiensten wilt u gebruik maken van moderne (pop)muziek,
interactie en vernieuwende werkvormen om de vertrouwde boodschap uit de Bijbel op een
duidelijke en inspirerende wijze over te brengen aan iedereen van jong tot oud.

Pastoraat:
U heeft feeling voor de gemeente en voelt zich betrokken bij wat er leeft. Daarnaast geeft u
actief en initiatiefrijk invulling aan het pastoraat binnen de gemeente in voor en tegenspoed.
Voor de persoonlijke (geloofs)vragen biedt u een luisterend oor en geeft u, indien nodig,
handvatten ter ondersteuning.

Inspiratie, bezinning, ontmoeting en projecten
U werkt actief mee aan diverse activiteiten in onze gemeente, zoals gespreksgroepen,
jongerenwerk (kamp), gezamenlijke maaltijden en thema-avonden. Daarnaast kunt u
betrokken worden bij de vele activiteiten van onze kerk in de burgerlijke gemeente, zoals de
lichtjesavond, Kerstmarkt, Inloophuis ‘de Herberg’ en Schuldhulpmaatjes. U wilt mede
vormgeven aan de samenwerking met de andere gemeenten in regio ‘de Liemers’.
Kortom, de Protestantse Gemeente Westervoort biedt:


een gemeente waarin het geloof in alle diversiteit wordt beleefd en vormgegeven;



ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;



vele vrijwilligers om mee samen te werken;



een mooi en sfeervol, monumentaal kerkgebouw.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.werenfried.nl of bij Henk Bonnink
(voorzitter beroepingscommissie), tel: 026-3114522 / 06-10753621, e-mail: habonnink@live.nl
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 7 september sturen naar: Frieda van Geest (secretaris
beroepingscommissie), e-mail: scriba@prot-gem-westervoort.nl

