De Protestantse Gemeente te Doorn (Maartenskerkgemeente)
zoekt per 1 december 2021 een

Predikant (m/v) (0,4 fte)
Met in de eerste twee jaar een extra formatie van 0,2 fte.
Wie zoeken wij?
We zoeken een herder en reisgenoot voor de hele gemeente, van jong tot oud en alles er tussenin. Deze
voorganger gaat samen met ons, mensen rondom Jezus, de weg van het evangelie naar het door
Jezus Christus gegeven en voorgeleefde Koninkrijk.

Welke herder en reisgenoot willen we vinden?
-

-

Je gaat ons voor in persoonlijk geloof, je voedt ons met de boodschap van de Bijbel, spreekt zowel
ons verstand als ons gevoel aan op zondag en door de week.
Je weet de verschillende denk- en leefwerelden te ‘raken’ zowel bij mensen binnen als
buiten onze gemeenschap.
Je trekt samen met ons op, om plannen te maken en knelpunten aan te pakken. Dit betekent ook
‘voorzien’ in twee betekenissen: zorgzaamheid en vooruitzien.
Je hebt een doordachte en op ervaring gestoelde visie op de ontwikkeling van de kerk anno 2022 en
je weet die visie ook te ontlokken aan en uit te bouwen met de gemeente.
Je out-of-the-box ideeën en middelen zet je in om samen met ons de hierboven genoemde visie te
realiseren.
Je bent een uitgesproken teamplayer, die vruchtbaar weet samen te werken met ons actieve kader,
verschillende geloofsrichtingen, de collega-predikant en met de andere geloofsgemeenschappen in
en buiten Doorn.
Je hebt een visie op- en ervaring met de uitvoering van de tweejarige deelopdracht: het opbouwen
en toerusten van de gehele gemeente naar meer zelfredzaamheid. Deze aanpak heeft de toekomst.
Hiervoor is 0,2 fte extra formatieruimte gedurende twee jaar beschikbaar gesteld.

Wie zijn wij?
Dat kun je lezen in onze Maartenskerkgemeente ‘selfie’ die te vinden is op onze website. Bekijk ook vooral
onze film ‘Mensen rondom Jezus’. www.protestantsegemeentedoorn.nl
Het meer uitgebreide profiel en onze notitie over de toekomst van onze gemeente vind je ook op onze
website. Verdere inlichtingen kun je verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, Bert Boer
T 06 51134102 E albertboer@planet.nl

Solliciteren?
Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 1 juli 2021 richten aan de
secretaris van de beroepingscommissie
Ellen Bol – van den Hil, Julianaweg 5, 3941 DK Doorn.
T 06 50491068 E ellen@bol-vandenhil.nl
Op verzoek stuurt zij je eerst een informatiepakket toe.

