De Protestantse Gemeente Culemborg zoekt een ervaren en inspirerende
predikant (0,5 FTE).
Situatie.
Na het plotselinge overlijden van de predikant van onze wijkgemeente Barbara eind juli 2018 zoekt de
Protestantse Gemeente Culemborg een predikant die de periode tot eind 2022 kan overbruggen. Eind 2022
gaat in onze gemeente de predikant van de wijkgemeente Open Hof met emeritaat en zal de gemeente
overgaan naar 1 predikantsplaats. De kerkenraad wil dan een nieuwe predikant beroepen. In september
2019 integreren de huidige twee wijkgemeenten en de algemene kerkenraad naar 1 gemeente met
1 kerkenraad die (naast de nu vacante halve predikantsplaats) de volgende professionals in dienst heeft:
een fulltime predikant, een parttime ouderenpastor, een parttime cantor-organist, parttime koster en een
parttime administrateur.

Wie zoeken wij.
Ter overbrugging naar eind 2022, bijna 4 jaar, zoeken wij een predikant(e) die in die periode kan bijdragen
aan het verder vorm geven aan de nieuwe geïntegreerde gemeente. Hebt u oog voor het verleden, maar
zeker oren naar de toekomst dan zoeken wij u.
Het gaat om een predikantsplaats van 0,5 fte, waarbij we vanwege het tijdelijke karakter en het
integratieproces denken aan:
•
•
•

een predikant(e) aan het eind van zijn/haar loopbaan
een predikant(e) die inmiddels of op korte termijn met emeritaat is/gaat
een te detacheren predikant(e) vanuit een gemeente die met boventalligheid wordt
geconfronteerd

Wat verwachten wij.
Wij verwachten van de nieuwe predikant(e) dat zij/hij:
•
•

•
•
•

verbinder en teamspeler is in een gemeente met diversiteit in beleving, expressie en activiteiten
binnen de vastgestelde raamliturgie enthousiast, eigentijds en begrijpelijk wil voorgaan in de
erediensten, waarbij aandacht wordt gegeven aan schriftuitleg, de maatschappelijke context ervan
en de persoonlijke betekenis
mede inhoud geeft aan het pastoraat binnen onze gemeente
bijdraagt aan de maatschappelijke functie van de kerk
oog heeft voor de leefwereld van jongeren (o.a. social media) en gevoel voor humor heeft

Wie bent u.
Bent u iemand die:
•
•
•
•
•
•

leeft en werkt vanuit een persoonlijk en herkenbaar geloof
mensen enthousiast maakt en in beweging krijgt
vanuit dialoog de gemeente en kerkenraad inspireert
goed kan organiseren en samenwerken
de mens en haar/zijn levensvragen centraal stelt
zorgvuldig en creatief is in de communicatie

dan zien wij graag uw reactie tegemoet.
Wilt u in uw reactie ook aangeven of en zo ja welke twee diensten van u wij kunnen beluisteren
via www.kerkomroep.nl?
Uw reactie met CV kunt u voor 15 april 2019 sturen aan:
Mevr. J.J. Visser-Vreugdenhil
Scriba wijkgemeente Barbara
Per adres:
Kerkelijk Kantoor Protestantse Gemeente Culemborg
Grote Kerkstraat 4
4101 CB Culemborg
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Ing.bc. Henk Stokking
Preses wijkkerkenraad Barbara
Tel: 0345516669
Mob: 06-21360888
E-mail: henkstokking@gmail.com

en bij:
ds. Elsje Braam
Predikant Protestantse Gemeente Culemborg
Mob: 0638757095
E-mail: elsje.braam@pknculemborg.nl

Website Protestantse Gemeente Culemborg: https://www.pknculemborg.nl/
Wij stellen het ook op prijs als u ons zou kunnen attenderen op iemand die mogelijk aan het profiel zou
kunnen voldoen.

