Vacature predikant
Wij zoeken een predikant (0,6 FTE) voor de PKN gemeente Mariakerk Vollenhove

Wat ga je doen als predikant?
Wij zijn een actieve en betrokken gemeente in Vollenhove. 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.’
We zoeken een enthousiaste predikant. Als predikant zullen je taken vooral bestaan uit:
•

Het voorgaan tijdens de verschillende vieringen in onze gemeente. Dit doe je vanuit een bijbelvaste overtuiging,
waarin je het evangelie op een hedendaagse manier uitdraagt.

•

Het afleggen van pastorale bezoeken. Dit gebeurt op een inspirerende wijze samen met de kerkenraad en diverse
wijkteams.

•

Je woont en staat midden in de gemeente en samenleving van Vollenhove.

•

In overleg met de kerkenraad, deelnemen aan voor het werk relevante overlegstructuren.

•

Diverse taken binnen het jeugdwerk. (te denken valt aan catechisatie, kind en eredienst)

Wie ben je en wat verwachten we van je?
Om bovenstaande goed in te kunnen vullen, zoeken wij een predikant die:
•

Op een authentieke wijze en op een aanstekelijke en hedendaagse manier verder bouwt aan de gemeente
van de Mariakerk.

•

Een warm hart heeft voor mensen en die met passie het woord verkondigt.

•

Met charisma de Bijbel op aansprekende, evangelische wijze uitlegt en praktisch vertaalt.

•

Op een open en moderne wijze aansluiting vindt bij elke leeftijdscategorie.

•

Belangstelling toont voor zaken die belangrijk zijn voor Vollenhove.

•

Weet wat de jeugd boeit en op level kan communiceren en luisteren.

•

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

•

Doet wat hij zegt. (Practice What You Preach)

Wat bieden wij:
•

Een betrokken gemeente, een actief kerkenraadsteam en verschillende commissies om mee samen te werken.

•

Een dienstverband van 0,6 FTE.

•

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

•

Een prachtige karakteristieke pastorie.

Is er een match?
Meer informatie over deze vacature en onze gemeente vind je in onze profielschets. Als je denkt dat er een match is,
stuur dan direct je CV en motivatie.
Voor aanvullende vragen over de procedure kunt u terecht bij mevrouw A. Hulleman- vd Linde,
e-mail: vacaturemariakerkvollenhove@gmail.com
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