PROTESTANTSE GEMEENTE IJSSELSTEIN (UT) ZOEKT EEN

PREDIKANT (M/V) VOOR 0,8 – 1 FTE (32-36 UUR)

Wij zijn een veelkleurige gemeente in het midden van het land met ca. 1.500 leden
waaronder veel vrijwilligers met hart voor onze gemeente en veel talenten.
We zoeken een predikant, een inspirerende reisgenoot voor de hele gemeente, van
jong tot oud, van trouwe bezoekers van de zondagse vieringen tot leden die zich meer
in de ontmoeting laten vinden.
Wij verwachten van de nieuwe predikant:
Op een toegankelijke en aansprekende manier uiting geven aan de vieringen
De gemeente inspireren, bemoedigen en verbinden
Invulling geven aan de maatschappelijke rol van de kerk in de samenleving (met de
andere kerken in IJsselstein)
Constructief samenwerken met de kerkenraad
Bijdragen aan beleid en visie
We zoeken iemand die
enthousiasme uitstraalt en inspireert vanuit een persoonlijk geloof
een teamwerker, exegeet en netwerker is
vernieuwt in de vieringen en het ‘kerk zijn’ met herkenbare elementen
aandacht heeft voor oecumene
vaardig en actief is met social media
ervaring heeft (pre)
Meer informatie
Op onze website www.pgij.nl tref je uitgebreide informatie aan over onze gemeente.
Belangstellenden kunnen een informatiepakket opvragen bij de secretaris van de
beroepingscommissie, de heer Jack Blanken via vacaturepgij@pgij.nl
Voor meer informatie of specifieke vragen over de vacature of procedure kun je ook
contact opnemen met de heer Blanken via vacaturepgij@pgij.nl.
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Procedure
Solliciteren op deze mooie vacature kan t/m 20 augustus 2021
Graag ontvangen wij je sollicitatie met motivatie en CV via vacaturepgij@pgij.nl
Daarnaast zouden we het op prijs stellen als je iets wilt meesturen wat typerend is voor
jezelf. Dit kan een filmpje, lied, titel van een boek of een link naar een viering zijn, die je
sprekend vindt voor jou als predikant. De eerste gespreksronde zal plaats vinden op
vrijdag 3 september.
Tenslotte
Wonen in IJsselstein of bereid zijn om hier te komen wonen is een pre, structurele
bereisbaarheid vanaf de woonplaats een must.
In onze gemeente is geen pastorie beschikbaar (wel een werkplek in de kerk).
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