PROFIELSCHETS
Profielschets van een te beroepen predikant voor de
Protestantse Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart (M/V – 0.8 FTE)
Wij zoeken een nieuwe predikant die zich kan herkennen in het onderstaande:
U leeft vanuit een persoonlijke Christelijke geloofsbeleving van waaruit u samen met de
gemeente handen en voeten wilt geven aan het geloof. U weet vanuit de Bijbel de gemeente
te bezielen en te inspireren. Samen met ons wilt u met passie laten
zien wat de kerk en het geloof, ook in deze tijd, in het maatschappelijk
bestaan kunnen bieden, waarbij de nadruk ligt op:
•
•
•

Inspirerende kerkdiensten
Het pastoraat
Gemeenteopbouw

Bij inspirerende kerkdiensten denken we
aan een overdenking waarin een link
wordt gelegd tussen Bijbel en actualiteit,
een actieve inbreng van gemeenteleden
van alle leeftijden vinden wij daarbij
belangrijk. Voor de opmaak van de
liturgie maakt u gebruik van moderne
hulpmiddelen zoals een beamer en
internet.

Wij zoeken een predikant die de pastorale
zorg een warm hart toedraagt en daarbij
de vaardigheden beheerst om te
luisteren, te troosten en ook de mensen
aan te spreken. De predikant die wij
zoeken heeft er plezier in mensen op te
zoeken binnen én buiten de gemeente en
voelt zich betrokken bij wat er leeft in het
dorp.

Wij zijn een zelfstandige gemeente, die
per 1 april 2019 660 leden telde,
onderverdeeld in 329 belijdende leden,
248 doopleden en 83 overige leden en
enkele gastleden. Wij zoeken een
predikant die samen met de gemeente
vanuit ons (jeugd)beleidsplan wil bouwen
aan de toekomst van de gemeente als
lichaam van Christus.

Ter ondersteuning bieden wij:
❖ Een warme interactieve gemeente waarvan de leden betrokken zijn met elkaar en bij
de samenleving.
❖ Een multifunctioneel kerkgebouw met vele moderne faciliteiten.
❖ Een grote, moderne en centraal gelegen pastorie.
Voor meer informatie:
Beroepingscommissie@sow-kudelstaart.nl
0611560402
06 - 53159706

