Protestantse gemeente Middenmeer
Protestantse gemeente Slootdorp
Profielschets
De afzonderlijke Protestantse Gemeenten van Slootdorp en Middenmeer zijn samen op zoek naar
een enthousiaste en betrokken

Predikant(e)
Die:
• Vanuit een persoonlijke relatie met God, mensen met uiteenlopende geloofsbelevingen
raakt en inspireert
• De Bijbel hanteert als het Woord van God en als leidraad in het leven
• Verbindend en eigentijds is.
• Inhoud en richting geeft aan het beleid ten aanzien van jongeren en jong- volwassenen
• In erediensten en pastoraat in staat is mensen uitnodigend aan te spreken en daarbij een
boeiende Bijbeluitleg kan verzorgen waarbij de link met het leven van alledag wordt gelegd
• De enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten voor onze gemeenten inspireert
• Mensen motiveert en stimuleert om deel te nemen aan het gemeenteleven en zo de rol van
onze kerken in de Wieringermeer helpt vormgeven en opbouwen.
• Mede handen en voeten weet te geven aan de prioriteiten van ons beleid. Kernwoorden
hieruit zijn "kerk in het dorp", "gastvrij en open", en "omzien naar elkaar"
• Voorganger is en daarnaast deelneemt aan het gemeenschapsleven

Wij zijn op zoek naar een predikant(e) of predikantenechtpaar. Het betreft een volledig
dienstverband ( 1 fte) welke verdeeld wordt naar rato: 70 % ( 0,7 fte) voor Middenmeer en 30% (
0,3 fte) voor Slootdorp. Afgelopen jaren is naar tevredenheid ervaring opgedaan in deze
samenwerking.

Wat is ons aanbod?
Twee gemeenten met een diversiteit aan activiteiten waarbij veel gemeenteleden actief betrokken
zijn. Onze kerkgebouwen vervullen een belangrijke rol als ontmoetingsplek in het
verenigingsleven. In Middenmeer is een moderne woning beschikbaar.

Nadere informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
beroepingscommissie, Cor Smit, M. 06 2061 4648.
Wij zien uw sollicitatiebrief met motivatie en CV graag tegemoet. Bij voorkeur per e-mail aan de
secretaris van de beroepingscommissie, Egbert Kats: bcmiddenmeerslootdorp@gmail.com.
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