2018 – 2022

Concept

”De eenheid in onze gemeente ligt niet in de eensgezindheid van het geloven, maar in

Verbindend
verlangen in het verlangen naar Gods liefde en naar verbinding met elkaar.”
de eensgezindheid

Beleidsplan

De Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe zoekt een predikant voor 0,6 - 1,0 fte.
De invulling van de taken bepaalt de omvang van de vacature.

2018 – 2022
Concept

Wij zijn:

Wij zoeken een predikant die:

• een PKN-gemeente met 640 leden;
• in de vieringen de link legt tussen Bijbel en actualiteit;
• een gemeente die haar blik naar
• zich vaardig en geïnspireerd voelt om binnen de vieringen
buiten richt, open staat voor
variatie aan te brengen die past bij jong en oud;
verandering en waarin iedereen
• met ons wil zoeken hoe we aantrekkelijk kunnen blijven voor
welkom is;
de verschillende belevingswerelden van zowel jongeren als
• trots op onze twee mooie November 2017
ouderen;
kerkgebouwen voor Erediensten en
• voortrekker en inspirator wil zijn, ook in contacten naar
andere activiteiten;
buiten, zowel in de dorpen als naar de scholen;
• een kleine gemeente met een groep • voor Leren en Pastoraat kan wisselen tussen een leidende
actieve vrijwilligers;
en een meer coachende rol, samen met betrokken
• ambitieus naar de toekomst.
gemeenteleden en mensen die op ons pad komen;
• zich thuis voelt binnen een pluriforme geloofsgemeenschap.

Beleidsplan

2018 – 2022

Welke competenties heeft de predikant nodig?

Verbindend verlangen

• Inspireren en verbinden
• Creatief in zoeken naar nieuwe vormen van gemeente zijn
• Communicatief sterk
• In staat om samen te werken en om anderen te laten
samenwerken
• Leiding en initiatief kunnen nemen, maar zich ook kunnen
laten leiden door de gemeente
• Vermogen tot zelfreflectie

Spreekt u dit aan en wilt u reageren? Dan zien wij uw brief met motivatie en CV graag vóór 7 mei
tegemoet via secr.beroep.cie@pkn-tjalleberd-deknipe.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Jurgen Vroegh, telefoonnummer 06-22921184
of e-mailadres voorz.beroep.cie@pkn-tjalleberd-deknipe.nl

Verbindend verlangen

Op onze website http://www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl/ vindt u ons beleidsplan en de profielschetsen
van predikant en gemeente.
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