Vacature predikant in de Protestantse Gemeente
Culemborg
Met ingang van 1 januari 2022 zoeken wij vanwege het emeritaat van onze huidige predikanten
een predikant (m/v of predikantenpaar), die voorgaat in de eredienst en actief betrokken is bij onze
gemeenteopbouw. Aanstellingsomvang 0.8 tot 1 fte.

Wie zijn wij?
Onze Protestantse Gemeente Culemborg is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij
zijn een pluriforme en maatschappelijk betrokken gemeente met ruim 300 actieve leden uit
verschillende tradities. Wij willen een inspirerende en uitnodigende vindplaats zijn voor ontmoeting en
bezinning rond verhalen van geloof, hoop en liefde. (Lees voor meer informatie ons
identiteitsdocument en uitgebreide profielbeschrijving).

Wat voor predikant zoeken wij?
●

Een bruggenbouwer en verbinder
Iemand die ruimte biedt aan verschillende manieren van geloofsbeleving. Iemand met
aantrekkingskracht voor twintigers, dertigers en gezinnen met thuiswonende kinderen, omdat
we die nu nog maar weinig in ons midden zien.

●

Een gids en inspirator
Een inspirerend spreker die de mensen helpt hun geloof te voeden en te verdiepen, die hen
een spiegel voorhoudt, zodat het geloof een plek krijgt in het leven van alledag.

●

Een motivator en initiator
Iemand die ons als gemeente activeert en stimuleert, gedreven vanuit de inhoud, waarbij
activiteiten en vieringen geen doel maar een middel zijn.

●

Authentiek en charismatisch
Iemand die zichzelf laat zien in woord en gedrag, mensen daardoor inspireert, verbindt en in
beweging weet te zetten.

● Nieuwsgierig en empathisch omgaan met mensen, zodat iedereen zich aangesproken en
gewaardeerd voelt.

Takenpakket in volgorde van prioriteit
1. Inhoud en vorm geven aan de eredienst
Dat is namelijk het moment in de week waarin een groot deel van de gemeente bij elkaar komt
voor ontmoeting met God en elkaar. Daar doen we inspiratie op.
2. Gemeenteopbouw
Het stimuleren, verbinden en enthousiasmeren van gemeenteleden bij activiteiten, zoals,
gesprekskring voor jonge ouders, jeugdwerk, doe-groepen, bijbelkringen en gezamenlijke
maaltijden. Bevorderen dat in het kerkenwerk mensen op de juiste plekken worden ingezet en
met elkaar in verbinding komen.
3. Pastoraat
Het pastorale team van vrijwilligers en de pastoraal ouderenwerker ondersteunen en coachen.
In geval van nood zelf ook pastorale hulp bieden.

Wat hebben wij te bieden?
●
●
●
●
●

Samenwerking met een groep betrokken gemeenteleden
Samenwerking met een aantal enthousiaste beroepskrachten: een cantor-organist en een
pastoraal werker
Samenwerking met andere kerken in Culemborg
Op dit moment nog twee kerkgebouwen (de Open Hof en de Grote of Barbarakerk)
Een historische stad van 30.000 inwoners in prachtig groen Rivierenland. Een
multiculturele stad met veel voorzieningen, culturele en sociale activiteiten, in het midden
van het land en goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature?
Wij nodigen u van harte uit om uiterlijk 31 mei 2021 een motivatiebrief te sturen naar
beroepingscommissie@pknculemborg.nl. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met
de voorzitter van de beroepingscommissie, Gerwin Meulenbeld, tel. 06-15948726.
Wij kijken uit naar uw reactie!

