
 

 

 

 

Wij zoeken een predikant (0,6 tot 1 fte) die: 

• ons kan inspireren 

• de verbondenheid kan bevorderen die we in de coronatijd wat zijn kwijtgeraakt 

• een voortrekkersrol heeft bij het samen gemeente-zijn en het omzien naar elkaar 

• kan helpen met organiseren van activiteiten die het gemeente-zijn bevorderen  

• wil samenwerken met een enthousiaste collega-predikant (0,8 fte) 

 
Vanuit de gemeente is naar voren gekomen dat er behoefte is aan inspirerende diensten en omzien 

naar elkaar, binnen en buiten de gemeente. Daarnaast vinden we aandacht voor de jeugd heel 

belangrijk, want de jeugd heeft de toekomst. 

Daarom hebben we in ons beleidsplan dat de titel heeft: “In verbinding met God samen in de wereld” 
de volgende kernpunten geformuleerd: 
 
Gerichtheid op God (in vieren) 

We zoeken een predikant die: 
− een verdiepende uitleg geeft van de Bijbel, de bron van inspiratie in ons dagelijks leven, en dit 

doet op een afwisselende en inspirerende wijze.  

− vernieuwend vorm kan geven aan de diensten, op een prikkelende, maar wel herkenbare manier. 

− de gemeente bij de diensten wil betrekken en oog heeft voor participatie van gemeenteleden 
voor en tijdens de diensten. 

Omzien naar elkaar (in Pastoraat binnen de gemeente en ook daarbuiten) 

We zoeken een predikant die: 

− aanwezig wil zijn midden in de gemeente, dicht bij de mensen wil staan en van betekenis wil zijn 

in vreugdevolle en droeve omstandigheden. 

− samen met de ouderlingen en pastoraal medewerkers wil werken aan de onderlinge ontmoeting 

binnen de gemeente. 

− naast de ouderlingen en pastoraal medewerkers wil staan binnen het pastoraat, hen toerust, 

bemoedigt, met hen meedenkt en met hen een goede communicatie onderhoudt.  

− zich samen met hen wil bezinnen op een herstructurering van het pastoraat nu na twee jaar 

corona de verbinding onderling sterk is verminderd. Het doel is de verbinding te versterken op 

een manier die past in deze tijd, bijvoorbeeld via gespreksgroepen, contactactiviteiten en het 

uitbouwen van netwerken. 

− onze mening deelt dat we als kerk niet alleen naar binnen willen kijken, maar ook van betekenis 

willen zijn voor de wereld om ons heen. 

− open staat voor initiatieven om mensen buiten de gemeente die niet kerkelijk betrokken zijn te 

bereiken (missionaire ontmoetingen) en hieraan samen met de ouderlingen en pastoraal 

medewerkers vorm wil geven. 

  



 

 

Ken de kinderen en tieners van de gemeente (in jeugdwerk) 

We zoeken een predikant die: 

− de kinderen en tieners in de kerk kent. 

− hen actief bij de gemeente betrekt in de kerk en ook daarbuiten, hun leefwereld kent en daaraan 

tegemoet komt. 

− als ze nog jong zijn belangstelling voor hen toont, zodat, als ze wat ouder zijn, de kerk voor hen 

vertrouwd is en de dominee geen vreemde is. 

 

Verder vinden we belangrijk bij een predikant dat hij/zij: 

• helder en duidelijk communiceert, zowel in woord en geschrift als via sociale media. Visie op 
communicatie is daarbij belangrijk. 

• een diaconaal hart heeft om de gemeente bewust van haar diaconale taken te maken en 
samen met de diaconie wil zoeken naar actieve betrokkenheid van gemeenteleden bij de 
diaconale taak. 

• een missionair hart heeft en oog voor mensen die van de kerk vervreemd zijn en/of het 
evangelie niet kennen en daar actief mee aan de gang gaat. 

• meewerkt aan vorming en toerusting van gemeenteleden en betrokken wil zijn bij het 
organiseren van thema-avonden en avonden voor speciale doelgroepen. 

• oog heeft voor en een bijdrage wil leveren aan versterking van de regionale samenwerking 
binnen de protestantse kerken en andere geloofsgemeenschappen in de regio. 

 
 
Wat bieden wij? 
We zijn een levende streekgemeente in het gastvrije Noord-Brabant. 
Een gemeente die samenwerking zoekt met de kerken in de regio. 
We bezitten twee multifunctionele kerkgebouwen met een moderne multimediavoorziening. 
En uiteraard zullen wij helpen met het zoeken naar passende woonruimte. 
 
 
Ten slotte nog dit: 
We zoeken een predikant of een combinatie van een predikant en kerkelijk werker voor een totale 
omvang van 40 uur. Wanneer er een predikant voor minder dan 40 uur beroepen wordt kan er 
daarnaast gezocht worden naar een kerkelijk werker met een aanvullende specifieke opdracht.  


