Situatieschets
Gereformeerde Kerk
Vollenhove
en profielschets te
beroepen predikant

‘De Gereformeerde Kerk Vollenhove wil als gemeente Gods liefde vorm
geven door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn die
Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.
Wij zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte
voor ieders persoonlijke weg met God.’

Beroepingscommissie
Oktober 2019

De Gereformeerde Kerk Vollenhove heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling
doorgemaakt naar een gastvrije, moderne gemeente waarin ruimte is voor
iedereen, jong en oud, behoudend en evangelisch. Er is veel opgebouwd de
afgelopen jaren, zowel in de diensten als daarbuiten. Als gemeente zoeken wij
een enthousiaste predikant, voor een dienstverband van 60%, die met ons de
ingeslagen weg verder wil bewandelen, de groei wil behouden en initiatieven
ontplooit om verder te bouwen aan onze gemeente.

Kerntaken hierbij zijn:

Om bovenstaande goed in te kunnen vullen zoeken wij een
predikant die:

De Viering

•

Vanuit een bijbelvaste overtuiging Gods Woord op een
aansprekende manier uitleggen en vertalen naar het

hedendaagse manier verder bouwt
•

hedendaagse leven. Met toewijding en in heldere eigentijds
bewoording het evangelie uitdragen.

Pastoraat
Werkt op een inspirerende wijze samen met de kerkenraad en
diverse wijkteams.
Is betrokken bij en heeft aandacht, respect en begrip voor de
gemeenteleden.
Staat open voor de gemeenteleden van alle leeftijdsgroepen en
bevordert dat zij zich bij de gemeente betrokken voelen.
Het resultaat van bovenstaande uit zich in een verdere
verdieping en lerende houding
(bijv. door deelname aan gespreksgroepen) van de
gemeenteleden.
Rol in de gemeente
Woont en staat midden in de gemeente en de samenleving
van Vollenhove. Houdt van God en mensen en straalt dit
uit. Weet mensen met elkaar te verbinden vanuit het geloof
in God en Jezus Christus en inspireert mensen te groeien in
hun persoonlijk geloofsleven. Staat open voor verschillende
manieren van geloofsbeleving en samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen.

weet wat de jeugd boeit en op level kan communiceren
en luisteren

•

kerkdiensten, waarna gemeenteleden vol geloof de nieuwe
week weer tegemoet gaan.

belangstelling toont voor zaken die belangrijk zijn voor
Vollenhove

•

zowel jong t/m oud als behoudend t/m evangelisch.
Het resultaat van bovenstaande blijkt uit goed bezochte

met charisma de Bijbel op aansprekende wijze uitlegt en
praktisch vertaalt

•

en afwisselend.
Op een laagdrempelige, moderne wijze aansluiting vinden bij

met een warm hart voor mensen en met passie het
woord verkondigt

•

Op verschillende wijzen uitvoering kunnen geven aan de
vieringen: van traditioneel en weloverwogen naar jong, snel

op een authentieke wijze en op een aanstekelijke en

communicatief is en een vertaalslag kan maken vanuit
het evangelie naar de actualiteit

•

doet wat hij zegt (Practice What You Preach)

De kerkelijke gemeente
Algemeen
De Gereformeerde kerk van Vollenhove telt op dit moment 461 leden, waarvan
184 doopleden en 231 belijdende leden. 24% is jonger dan 20 jaar en 27% is
ouder dan 60 jaar. Het merendeel van de gemeenteleden woont in de kern van
Vollenhove.

De diensten

Het Jeugdwerk

De kerkdiensten worden op zondagochtend om 10.00 uur

Voor kinderen van groep 6 t/m 8 en het voortgezet onderwijs

gehouden en door ongeveer 100 personen bezocht. In de

is er What’s up – gezamenlijk jeugdwerk.

diensten wordt het orgel bespeeld door zeer goede organisten

Vanaf groep 6 kunnen kinderen meedoen aan het

en waar het passend is, wordt de piano gebruikt. De diensten

gezamenlijk jeugdwerk met de Hervormde Gemeente in

wordt tevens live uitgezonden via internet of radio en/

Vollenhove.

of kan later terug geluisterd worden. Naast de oppasdienst

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er What’s up Kids

(gezamenlijk georganiseerd met de Hervormde gemeente

met jaarlijks een aantal activiteiten. Voor de kinderen

van Vollenhove) is er voor de kinderen, groep 1 tot en met

van het voortgezet onderwijs is er What’s up Teens. Dit

8 van de basisschool, iedere zondag een kindernevendienst.

jeugdwerk is een combinatie van What’s up club (creatief en

Halverwege de kerkdienst gaan de kinderen dan naar hun

actief bezig met het geloof ) en What’s up thuis (catechese).

eigen dienst. De kindernevendienst wordt voorbereid door

Jaarlijks worden ongeveer zes jeugddiensten gezamenlijk

de werkgroep Kind en Eredienst die daarnaast ook meewerkt

met de Hervormde Gemeente van Vollenhove gehouden,

aan de voorbereiding van een aantal bijzondere diensten. De

waarvan twee in combinatie met de start en afsluiting van het

kinderen mogen deelnemen aan de viering van het Heilig

winterwerk. De jeugddiensten worden voorbereid door de

Avondmaal.

verschillende catechisatie/jeugdwerkgroepen (in samenspraak

Er is met regelmaat een kinderdienst, dan blijven de kinderen

met een predikant). Deze goed bezochte jeugddiensten

in de kerk en is er tijdens de dienst speciale aandacht voor

worden meestal muzikaal begeleid door de huisband van de

kinderen en geloof. Op initiatief van eigen gemeenteleden (in

Mariakerk.

aanvulling met gemeenteleden uit andere kerken) wordt sinds
kort twee keer per jaar Kliederkerk voor hele jonge kinderen

De kerkenraad

georganiseerd.

De kerkenraad bestaat uit een predikant (vacant), preses,

Verder worden er naast de bijzondere diensten ook zang- en

scriba, vijf wijkouderlingen, twee jeugdouderlingen,

Taizé diensten georganiseerd, een jaarlijkse corso- en een Top

drie ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen. De

2000 dienst.

wijkouderlingen zijn de ‘‘oren en ogen’’ van de gemeente
binnen een wijk. Bijzondere levenssituaties, zoals een
geboorte, een huwelijksjubileum, ziekte, probleemsituaties
en rouw kunnen aan hen worden doorgespeeld. Zij zullen
in overleg met de betrokkenen in voorkomende gevallen
contact opnemen met de predikant. De jeugdouderlingen
zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg over de jongeren.
Zij onderhouden de contacten met de catecheten en de
jeugdclubs. Eén wijkouderling is tevens een evangelisatieouderling. Naast ouderlingen zijn er nog een aantal
pastorale gemeenteleden die de ouderlingen ondersteunen.
Zij houden zich bezig met extra bezoekjes aan de ouderen
in onze gemeente. Verschillende afvaardigingen van de
kerkenraad hebben daarnaast zitting in o.a. de plaatselijke
Raad van Kerken (Hervormde, Gereformeerde, Gereformeerd

Vrijgemaakte en RK-kerk) en de Classis Zwolle/Kampen.

Iedere drie weken verschijnt een kerkblad met de naam

Een keer per jaaris er een gezamenlijke vergadering met de

“Kerkportaal” waarin o.a. de kerkdiensten staan vermeld. In

Hervormde kerkenraad.

de rubriek “Uit de gemeente” schrijft de predikant over het
wel en wee van de gemeente. Daarnaast is er ruimte voor

Kerkelijke activiteiten

bijdragen van de kerkenraad, commissies en individuele

Jeugdwerk en catechisatie wordt gezamenlijk met de

gemeenteleden. Het jaarverslag ligt ter inzage en het

Hervormde Gemeente in de vorm van thuiscatechese gegeven.

informatieboekje van de gemeente wordt een keer in de twee

De toerusting van de catecheten wordt verzorgd door de

jaar verspreid.

predikant. De predikant geeft zelf catechese aan de jongeren

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond verzorgd.

vanaf 16 jaar en de belijdeniscatechisanten.

De kerk beschikt op internet over een website (www.

De volgende commissies zijn in de gemeente actief:

pknvollenhove.nl), waarin alle belangrijke zaken van de kerk

•

Zendingscommissie, probeert in samenwerking met de

staan vermeld en die door een webmaster actueel wordt

diaconie de zending door middel van zendingswerken

gehouden.

onder de aandacht te brengen.
•

Verjaardagsfonds, bezoekt gemeenteleden ter gelegenheid

De gebouwen

van hun verjaardag. Ook nieuw-ingekomenen worden

De Gereformeerde Kerk van Vollenhove beschikt over een

door deze commissie verwelkomd.

prachtig oud kerkgebouw. Deze Kleine- of Mariakerk stamt

•

Bloemencommissie, verzorgt de bloemen in de kerk.

uit 1434. De toren van de kerk dateert uit 1458 en de houten

•

Autodienst, regelt en verzorgt het vervoer naar de

preekstoel is afkomstig uit de kerk van het verdronken

kerkdienst voor de ouderen.

dorpje Beulaeke. Het geheel is in 1968 gerestaureerd en

Redactiecommissie Kerkportaal, verzorgt één keer per

bij de overname van de Hervormde Kerk in 1980 volledig

drie weken het kerkblad.

gerenoveerd. Het aantal zitplaatsen bij normaal gebruik is

Activiteitencommissie, helpt bij verschillende

300.

•
•

activiteiten.
•
•

Kind en Eredienst commissie, verzorgt de

In 1992 is naast de kerk een nieuw kerkelijk centrum “De

kindernevendienst en bijzondere diensten.

Voorhof ” gebouwd. Het gebouw wordt gebruikt voor allerlei

Evangelisatiecommissie, verzorgt activiteiten in

kerkelijke activiteiten zoals vergaderingen, gemeenteavonden,

samenwerking met de Evangelisatiecommissies van

kinderoppas, kindernevendiensten, etc.

de Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt.
•

Diaconale vriendendienst.

•

PR commissie, verzorgt publicaties rondom activiteiten
van onze kerk.

•

Concertcommissie voor het organiseren van concerten.

•

Beamercommissie, verzorgt bij iedere dienst de liturgie
op de beamer.

•

Technische commissie, verzorgt in samenspraak met
de kerkrentmeesters het onderhoud aan apparatuur en
gebouwen.

Daarnaast zijn er voor kerkleden in de gemeente een aantal
verenigingen/groepen:
•

Vrouwencontactgroep

•

Diverse gespreksgroepen

•

Gebedskring

De pastorie
De Gereformeerde Kerk heeft voor de predikant een
prachtige karakteristieke pastorie beschikbaar. Deze ruime
eengezinswoning (twee onder één kap) is eigendom van de
kerk en is in 1940 gebouwd. De hal, bijkeuken, het toilet,
de keuken en de woonkamer en de studeerkamer zijn op de
begane grond gesitueerd. De eerste verdieping bestaat uit
drie slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en een
ligbad. Op de tweede verdieping bevindt zich een vierde en
vijfde slaapkamer en een overloop met bergzolder. Het huis is
verder voorzien van centrale verwarming, een royale tuin en
een losstaande garage/schuur.

De burgelijke gemeente
1. Historie
Vollenhove is een oud vissersstadje gelegen aan de voormalige Zuiderzee. Door
de afsluiting van de Zuiderzee is het aantal vissers in snel tempo afgenomen. De
oude vissershaven is omgebouwd tot jacht- of passantenhaven, gelegen achter de
Grote- of Sint Nicolaas kerk.

Vollenhove staat ook bekend om het feit dat in vroegere

5. Winkels en horeca

jaren de Bisschop van Utrecht hier een buitenverblijf had,

Vollenhove beschikt naast de winkels m.b.t. de

dat helaas in de loop der tijden is gesloopt. Er vestigden zich

basisvoorzieningen zoals twee supermarkten, slager, twee

een aantal adellijke families in en om Vollenhove, omdat

bakkers en groenteboer, over een breed scala aan andere

de bisschop hier een verblijf had. Fraaie gerestaureerde

winkels. Daarnaast heeft Vollenhove een aantal restaurants en

havenzathen en monumenten geven tot op de dag van

twee cafe’s.

vandaag aan dat het stadje zeer belangrijk is geweest.
6. Voorzieningen op cultureel en recreatief gebied
2. Gemeente

Vollenhove kent een actief verenigingsleven op velerlei gebied

De gemeente Steenwijkerland is in haar huidige vorm

(sport, muziek, toneel). Daarnaast zijn er verschillende goede

ontstaan op 1 januari 2001, door samenvoeging van de

accommodaties zoals voetbalvelden, overdekt zwembad,

voormalige gemeenten Brederwiede, IJsselham en Steenwijk.

tennisbanen, een natuurijsbaan, een survivalbaan en een
multicultureel centrum. De laatste zaterdag van augustus is er

3. Samenstelling van de bevolking

een allegorisch bloemencorso, waarbij een groot deel van de

Vollenhove heeft ruim 4200 inwoners. 13% van de

bevolking betrokken is.

bevolking is Rooms Katholiek, 28% Nederlands Hervormd,
11% Gereformeerd.

7. Voorzieningen op medisch en verzorgingsgebied

De werkgelegenheid in Vollenhove wordt grotendeels

Vollenhove beschikt over een woonzorgcomplex voor

verschaft door een scheepswerf van luxueuze zeil- en

ouderen genaamd Nieuw Clarenberg. Voor medische zorg

motorjachten, een machinefabriek en door in de

kan een beroep worden gedaan op huisartsen, tandartsen

onmiddellijke nabijheid in de gemeente Noordoostpolder

en fysiotherapeuten. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn

gelegen laboratoria. Ook de dienstensector en de

gevestigd in Emmeloord, Zwolle en Meppel.

middenstand verschaft werkgelegenheid.
4. Scholen
Vollenhove beschikt over een twee kindcentra, een drietal
basisscholen te weten een christelijke, een rooms katholieke
en een openbare school. De plaatsen Emmeloord (17 km),
Meppel (20 km) en Zwolle (35 km) en Zwartsluis (11km)
bieden allerlei vormen van voortgezet, middelbaar en hoger
onderwijs. De verbindingen per bus zijn voor scholieren
gunstig.

Voor sollicitatie mail naar: vacaturemariakerkvollenhove@gmail.com

