Profielschets predikant
De Protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke (PKN) is op zoek naar een
Predikant m/v (30 uur)(0,75 fte)
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste predikant die inspireert en samenbindt. Die de zondagse eredienst zo weet vorm te
geven dat we samen zoeken naar de ontmoeting met God en gedragen door Zijn Geest de week weer in gaan in
verbondenheid met elkaar. De predikant maakt makkelijk contact met jong en oud en staat in het pastoraat dichtbij
de gemeenteleden. Een nieuwe vorm van catechese zoeken wij op de basisschool om daar op een wat jongere
leeftijd de kinderen het geloof en de betekenis van de kerk over te brengen. Het team van de basisschool is daar
eveneens voorstander van. De predikant werkt samen met de kerkenraad, gemeenteleden en andere geledingen op
het dorp aan het opbouwen van een open geloofsgemeenschap die zich richt op de toekomst, waarbij het
beleidsplan richting geeft.
Taken
• Het verzorgen van inspirerende erediensten, zodat de gemeente zich in haar geloofsleven kan ontwikkelen;
• Pastorale bijstand geven in samenwerking met het pastorale team binnen en buiten de gemeente, waarbij
voldoende aandacht is voor coaching van het pastorale team, het crisispastoraat én de ouderen in onze
gemeente;
• De Kerkenraad adviseren en ondersteunen bij het leidinggeven aan de gemeente op basis van het
beleidsplan;
• Jeugd en ouders benaderen op een wijze die aansluit bij hun interesses, om zo als gemeente een
afspiegeling te zijn van de huidige samenleving;
• Het opbouwen en onderhouden van netwerken in en buiten de gemeente om zo het werk met meerdere
mensen te delen zodat ook bij een deeltijdbetrekking veel werk verzet kan worden.
• De diaconale zorg dichtbij en ver weg op eigentijdse wijze vormgeven.
• Het constructief samenwerken met de buurgemeenten in clusterverband (momenteel Zoutelande en
Koudekerke) en bijdragen aan het overleg en de samenwerking tussen de collega-predikanten om stappen te
nemen gericht op de toekomst van de drie gemeenten in het cluster.
Functie-eisen
Naast een universitaire opleiding voor predikant, zijn visie, enthousiasme, inzet, een coachende houding en het
kunnen samenwerken met verschillende mensen de belangrijkste vereisten voor deze functie.
Wat bieden wij
Een betrokken gemeente met veel vrijwilligers.
Een constructieve kerkenraad.
Een duidelijk beleidsplan.
Goede contacten met buurgemeenten.
Een ruime karakteristieke pastorie met prachtige tuin, gelegen aan de kerkring van een mooi dorp (Biggekerke) in
een landelijke woonomgeving op korte afstand van de zee en het strand. Op het dorp is een basisschool en er zijn
enkele basisvoorzieningen. In de steden Middelburg en Vlissingen (allebei op 8 kilometer afstand) zijn alle andere
voorzieningen aanwezig. Openbaar vervoer: Er is een busverbinding en in Middelburg én Vlissingen is een
treinstation.
Meer informatie.
E-mail: beroepingswerk@pknbm.nl
Of bel de voorzitter van de beroepingscommissie: Bert Vermeer 0118 850403

