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Wij zijn op zoek naar een 

Predikant (75% fte) 
Die niet alles alleen hoeft te doen 
 

Onze missie 
Wij zijn een positief ingestelde, actieve Protestantse Gemeente. Geïnspireerd door het Woord van God vormen 

wij een hechte en open geloofsgemeenschap. Wij willen op een eigentijdse manier groeien in zorg voor elkaar 

als gemeenteleden, voor de plaatselijke gemeenschap en voor de wereld daaromheen. 

 

Uw belangrijkste taken 
Wij zoeken een gemeentepredikant die 

• inspirerend kan voorgaan en de Bijbelse boodschap op een actuele manier kan vertolken; 

• een verbindende factor is in de variëteit van geloofsbeleving; 

• de gemeente stimuleert om eigentijds geloven in de gemeenschap van Schaarsbergen zichtbaar te maken.  

 

Overige taken 
Volgens het werkplan (zie onder ‘nadere informatie’). 

 

Kernkwaliteiten en competenties 
Onze predikant hoeft niet alles te kunnen. We vinden de volgende competenties erg belangrijk. 

• Luisteren en communicatieve vaardigheden. 

• Wil erediensten toegankelijk en aanspreekbaar leiden. 

• Staat open voor oecumene en bevordert verbondenheid tussen kerk en samenleving. 

 

Wat wij bieden 
• Een levendige en betrokken gemeente. 

• Er is een pastorie beschikbaar.  

• Een sfeervolle kerk met een modern interieur in een bosrijke omgeving. 

 

Nadere informatie 
Nadere informatie, alsmede het werk- en het beleidsplan, kunt u vinden op onze internetsite 

https://www.dorpskerkschaarsbergen.nl/  

Ook kunt u een informatiepakket op papier aanvragen bij onze secretaris, Jaap Breur, email info@jaapbreur.nl 

 

Reactie op deze oproep 
Wij hopen dat u door deze oproep geïnteresseerd bent geraakt in onze gemeente. Van harte nodigen wij u uit 

om te reageren en een sollicitatiebrief te sturen inclusief motivatie en Curriculum Vitae. Uw brief zal met inte-

resse gelezen worden, waarbij de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. 

Voor nadere informatie kunt u bellen met Ad Paul, voorzitter van de beroepingscommissie,  

tel. 06 46257687.  

Wij verwachten uw sollicitatie uiterlijk 1 februari 2022 bij onze secretaris, email info@jaapbreur.nl 

https://www.dorpskerkschaarsbergen.nl/
mailto:info@jaapbreur.nl
mailto:info@jaapbreur.nl

