Predikant voor PG Huizen – wijkgemeente Kruiskerk
Wijkgemeente Kruiskerk heeft een unieke plaats als levende gemeenschap van christenen binnen de
Protestantse Gemeente te Huizen (Goede Herderkerk, Oosterlichtkerk en Kruiskerk). Tevens zoeken
we de samenwerking met andere kerkgenootschappen in Huizen.
Na het vertrek van onze voorganger zijn wij op zoek naar:

een predikant m/v (0,5 fte)
Wij zoeken een predikant die:
•
wandelt met God en voorganger wil zijn binnen een gemeenschap van christenen die geloven in
een gestorven en weer opgestane Jezus, onze Verlosser, die zich veilig weten in Gods vaderhand
en die actief bezig willen zijn met hoe Gods Heilige Geest nu onder ons aan het werk wil zijn
•
geestelijk leiding kan geven aan de gemeente die voortkomt uit een traditie met een
confessioneel-evangelisch profiel
•
helder, bezielend en bijbelgetrouw preekt met appèl op persoonlijk doorleefd geloof en
bekering, en hoe het Christen-zijn gestalte krijgt in ons leven
•
het Evangelie in de volle breedte verkondigt in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik met een
vertaalslag naar de hedendaagse cultuur en actualiteit
•
gevoel heeft voor liturgie en vertrouwd is met diverse muziekstijlen en liedculturen
•
communicatief vaardig is en verschillende (geloofs)talen spreekt
•
alle generaties weet aan te spreken en mensen met elkaar kan verbinden
•
samen met de jongerenwerker wil werken aan het ontwikkelen van een visie voor
gemeenteopbouw met aandacht voor jongeren en jonge gezinnen
•
samen met de ouderlingen het crisis- en gebedspastoraat en ziekenzalving verzorgt
Het betreft een predikantschap voor 0,5 fte voor een periode van 2 jaren. Het is mogelijk het
dienstverband aan te gaan via het Mobiliteitsbureau van de PKN. Van de predikant wordt de
bereidheid gevraagd om jaarlijks voor te gaan in 25 erediensten in de Kruiskerk.
Binnen de Protestantse Gemeente te Huizen vindt een bezinning plaats op de ontwikkeling van de
gemeente. Het bijstaan en adviseren van de wijkgemeente en in het bijzonder de wijkkerkenraad
maakt onderdeel uit van de werkzaamheden.
Als gemeente bieden wij:
•
een warme en betrokken gemeenschap
•
intensiteit én diversiteit in geloofsbeleving
•
goed verzorgde muzikale en audiovisuele ondersteuning tijdens de eredienst
•
ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan de vormgeving / liturgie van de erediensten
•
betrokken bestuurders en vrijwilligers
Bent u geïnteresseerd en wilt u informatie ontvangen, neem dan contact op met de voorzitter van de
beroepingscommissie:
dhr. F.R. (Frank) Horst
t. 06-33734892
e. frankroberthorst@gmail.com
Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2020 via bovenstaand mailadres.

