Concept Profiel Predikant GKv Dronten Zuid.

Profiel voorganger GKv -Dronten Zuid
Ben jij lid van de GKv en een voorganger (m/v) die midden in het praktische leven staat?
En weet je hoe je gelovige doeners naar verdieping kunt leiden en aan elkaar kunt
verbinden? Dan maken we graag met je kennis!

Wie wij zijn:
Onze gemeente is informeel en interkerkelijk gericht. Middagdiensten en avondmaal
vieren we met de CGK, de NGK en regelmatig ook samen met GKv Dronten Noord. We
zijn een geloofsgemeenschap die aan alle leeftijden en typen mensen een thuis wil
bieden. We zijn op zoek naar openheid en gastvrijheid voor iedereen. Er zijn veel
begaafde mensen in de gemeente die met elkaar allerlei initiatieven ontwikkelen. De
jongeren hebben zich aan andere christelijke jongeren in het dorp verbonden in de
jeugdbeweging Qliq. We hebben een Weggeefwinkel voor bewoners uit de buurt, die
twee keer per week komen voor een gesprek en koffie. Er is een buurtkerk, we
organiseren een Alpha cursus en we hebben een goed ontwikkelde gebedsgroep die ook
persoonlijke voorbede aanbiedt na de kerkdiensten. Wat wij nodig hebben is een
voorganger die ons verbindt en ons leert open met elkaar over God te spreken en samen
verdieping in ons geloof door te maken. In ons gemeenteprofiel vind je daarover meer
informatie. Dit is op te vragen bij Jan Tijssen via assessor@gkvdrontenzuid.nl.

Wat we in jou zoeken:
Een p red i k a nt …

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Die het Christelijk geloof op een aansprekende manier weet te verwoorden vanuit
de gereformeerde geloofsleer naar vandaag.
Die de gemeente wijst op hun een zijn in Christus.
Die een doorleefd geloof heeft dat tegen een stootje kan
Die ambtsdragers en leden toerust om van hart tot hart over God te spreken en
trainingen geeft in praktisch discipelschap vanuit groeiende Bijbelkennis.
Die goed kan luisteren.
Die goed kan coachen en samenwerken met verschillende werkgroepen.
Die
de
samenwerking
tussen
de
Gereformeerde
Kerken
zowel
plaatselijk/regionaal als landelijk ondersteunt.
Die de jongerencultuur kent en de jeugd een warm hart toedraagt, een natuurlijke
Qliq heeft met jongeren.
Die de door gemeenteleden ontwikkelde activiteiten die gericht zijn op
dienstbaarheid aan de naasten en geloofsopbouw van harte ondersteunt.

Sp ee rp u n t en zi j n …

o
o

De gemeente inspireren tot geloofsverdieping en geloofsgesprek naar binnen en
naar buiten.
Een nieuw niveau van verbinding weten te brengen tussen de diverse leden en
leeftijden.

Wat wij bieden:
o
o
o

Een uitdagende en afwisselende functie voor minimaal 0,8 fte
Een enthousiaste kerkenraad en inspirerende leden in onze gemeenschap.
Een salaris conform de materiële regelingen en traktementsschalen GKv (zie

https://

www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/05/Materiële-regelingen-predikanten-2019.pdf)

Als je denkt: ‘dit gaat over mij..!’ BELLEN of MAILEN!
Maakt dit verlangen in je wakker onze gemeente te voeden en te ondersteunen? Stuur
dan voor 17 november 2019 een motivatiebrief en cv naar Jan Tijssen via
assessor@gkvdrontenzuid.nl. Wil je eerst meer weten? neem dan vrijblijvend en
vertrouwelijk contact op met Siebe de Graaf of Jan Tijssen. Siebe bereik je via
siebedegraaf@gmail.com

