Advertentie Vacature Predikant

De Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland en de Gereformeerde Kerk te
Puttershoek-Maasdam zijn gezamenlijk een beroepingsprocedure gestart voor een predikant
die bij beide gemeentes wil ondersteunen. Het gaat om 0,8 fte in totaal, waarbij de verdeling
ligt op 0,2 fte bij de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam en 0,6 fte bij De Open Hof in
Oud-Beijerland. Graag vertellen we meer over de gemeenten en onze visie op kerk zijn.
Over onze gemeente (in het kort) :
Protestantse Gemeente De Open Hof is een warme gemeente, die graag een thuis wil zijn
voor iedereen. Onze speerpunten zijn: verbreding, vernieuwing en (ver)binding. We willen
niet alleen een ontmoetingsplaats zijn voor kerkgangers, maar ook maatschappelijk
betrokken zijn in de buurt. Met een gezellige huiskamer waar doordeweeks veel activiteiten
zijn, een actieve groep jongeren, een ruime middengroep en ook een actieve groep ouderen,
zien wij onszelf als een hele diverse kerk. Met een grote groep ouder wordende
gemeenteleden, willen wij ons nog meer naar buiten gaan richten op onze buurt en onze
gemeente.
De Gereformeerde Kerk Puttershoek – Maasdam is een warme, kleinere maar actieve
gemeente. Omzien naar elkaar en actief in de samenleving staan is kenmerkend voor onze
gemeente. We hebben een grote groep ouder wordende gemeenteleden, toch willen we
een gemeente zijn waar jong en oud welkom is en daarbij ruimte biedt voor verschillende
belevingen van het christelijk geloof.
Wat voor predikant past bij ons?
Voor beide gemeentes geldt dat wij graag iemand zien die:
> Een naar buiten gerichte blik heeft, zich laat inspireren door nieuwe ontwikkelingen op het
geloofsgebied en niet bang is om te experimenteren;
> De taal van de kerk en bijbel begrijpelijk kan maken voor kerkleden, gasten en
nieuwkomers;
> Mensen van alle leeftijden en uiteenlopende culturen weet te inspireren en te binden en
affiniteit heeft met alle leeftijdscategorieën.
> Het onderling omzien naar elkaar belangrijk vindt.
Belangrijke taken:
De belangrijkste taak in de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam bestaat uit het
verlenen van (crisis)pastoraat en het motiveren en toerusten van vrijwilligers voor het
pastorale werk.
In gemeente De Open Hof wordt samen met een collega-predikant de werkzaamheden en
taken verdeeld. In overleg wordt bepaald waar de voorkeur ligt, zodat beide predikanten ten
volle hun kracht kunnen inzetten. Tot de belangrijkste taken behoren:
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> Het voorbereiden en leiden van erediensten;
> Zichtbaar zijn bij verschillende activiteiten en zo als boegbeeld van De Open Hof naar
buiten treden;
> Begeleiding en toerusting verzorgen voor vrijwilligers;
> Meedenken over jeugdwerk en kindernevendiensten;
> Aanspreekpunt zijn voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden die behoefte hebben aan
een persoonlijk gesprek.
Meer informatie, zoals een profielschets van beide kerkgemeenschappen en een
beleidsplan, is te vinden op onze websites
https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/beroepingswerk en https://gereformeerdekerkputtershoek-maasdam.protestantsekerk.net/beroepingswerk
Aanvullende informatie is verkrijgbaar via de voorzitter van de beroepingscommissie, Nico
den Boer (nicodenboer55@gmail.com of 06-38583596). Voor specifieke vragen over de
Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam kan ook contact opgenomen worden met
Janette Kleijwegt-Gravendeel (janettekleijwegt@hotmail.com of 06-26728885).
We komen graag met jou in contact om de mogelijkheden te bespreken.
Sollicitaties kunnen tot 1 september 2020 per email gestuurd worden naar:
- Nico den Boer (nicodenboer55@gmail.com) -en- Janette Kleijwegt-Gravendeel (janettekleijwegt@hotmail.com)

