
Kerk-de-ark
Gereformeerde kerk van Berkel en Rodenrijs & Bergschenhoek van de PKN

WIJ ZOEKEN EEN PREDIKANT (voor maximaal o,8 fte)

die op enthousiaste wijze (s)preekt over het geloof, leeft vanuit het geloof en zo de navolging van Jezus uitdraagt.

Wie wij zijn - onze bloeiende gemeente in 7 punten:

• Ruim 900 leden en circa 100-200 (inclusief digitale) bezoekers van de zondagse diensten in coronatijd.

• De Bijbel en het samenkomen in Gods naam verbinden ons. Jezus is Heer van ons allemaal.

• In onze gemeente is jong en oud vertegenwoordigd. Zowel binnen als buiten de diensten. 

• Verscheidenheid in geloofsbeleving gaat samen met een sterk gemeenschapsgevoel.

• Gemeenteleden zijn samen actief, ook doordeweeks. Er is veel talent voor organisatie en management.

• Er is diversiteit in liturgische wensen. We houden Taizédiensten, hebben een cantorij en een band. 

• Diaconale hulp gaat van ver weg (Kerk in Actie) tot dichtbij (Schuldhulpmaatje).

Wat wij vragen – een kleine profielschets

Wie bent u? Een predikant (m/v) die midden in de protestantse kerk staat.

Wat gelooft u? Dat God zich via Christus heeft laten kennen en dat het Evangelie de grond onder het bestaan is.

Wat kunt u? Vanuit een levend geloof de gemeente enthousiasmeren en inspireren, zodat onze leden zich kunnen blijven ontwikkelen in persoonlijk geloof. 

De prioriteiten liggen bij de eredienst/prediking, jong volwassenen en crisispastoraat.

Wat doet u? Verbinding leggen tussen de diverse belevingen binnen de kerkelijke gemeenschap en over (kerk)muren heen kijken.

Aanvullende informatie:

U kunt ook op een deel van de vacature solliciteren. 

Wij hebben geen pastorie beschikbaar. Wonen in de gemeente is geen vereiste. 

Naast deze vacaturetekst treft u op de site het profiel aan van de gezochte predikant, het profiel van onze gemeente, ons beleidsplan en de plaatselijke regeling.

Reageren kan tot uiterlijk 6 maart 2023. Uw sollicitatie kunt u richten aan  beroepingscommissie@kerk-de-ark.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met Adriaan Zeillemaker – 06 150 38 460
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