Protestantse Gemeente De Hoeksteen te
Schoonhoven en Willige Langerak

zoekt

Verbinding met een

een predikant (M/V) met ervaring (0,6 FTE)
Wat zoeken een predikant die:





de Bijbelse boodschap pakkend en actueel kan overbrengen, vertaalt naar deze tijd en
ons weet te raken;
initiatiefrijk is en met ons in gesprek gaat over vernieuwende vormen in de liturgie,
nieuwe vormen uitprobeert en in verbinding blijft met wat er al is;
die proactief is in het pastoraat, met name gericht op gemeenteleden van middelbare
leeftijd en ouder;
verbindend is en die oprecht geïnteresseerd is in de ander.

Wij zijn:






een gemeente met ca. 1350 leden: (jonge) gezinnen en veel actieve 55 plussers;
een pluriforme gemeente die ruimte laat en biedt voor verschillen in geloofsbeleving;
een gemeente met twee erediensten op zondag: ’s ochtends reguliere diensten (met of
zonder cantorij) en ’s avonds naast reguliere diensten ook Taizé-vieringen,
themadiensten met band of oecumenische samenkomsten;
een actieve gemeente op het gebied van diaconaat, vorming en toerusting, jeugd- en
jongerenwerk, activiteiten voor ouderen en een creatieve activiteitencommissie.

Wij bieden:






samenwerking met een collega predikante (0,8 FTE);
enthousiaste vrijwilligers die zelfstandig de vele activiteiten organiseren en een
betrokken Kerkenraad;
multimediamogelijkheden in onze erediensten – er is een team van beamers die de
ochtenddiensten (en hoogtijdiensten) visueel in goede banen leidt;
een nieuwe opzet in doelgroepenpastoraat;
een pastorie vlak bij de historische binnenstad van Schoonhoven.

Informatie en interesse:





Meer informatie over de vacature en P.G. de Hoeksteen kunt u vinden op onze
website www.pg-dehoeksteen.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sonja Hoogendoorn, voorzitter
beroepingscommissie, tel. 06-52345978 of email: spoorsingel@online.nl.
Heeft u interesse? Dan ontvangen we graag uw motivatie en CV uiterlijk 28 mei t.a.v.
Bart van Deursen, secretaris beroepingscommissie, email: bwjvandeursen@gmail.com.
De gesprekken met een afvaardiging van de beroepingscommissie zullen plaatsvinden
op 5, 6 of 7 juni.

