De Protestantse Gemeenten in Renkum en Heelsum zoeken een predikant(e)
(1 fte)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden.
Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de
Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en
zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten.
De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat die
gerespecteerd wordt en als elkaar verrijkend kan worden beleefd. Dit in nauwe samenwerking met de
huidige predikant van de Hervormde gemeente Renkum. De tweede prioriteit is aandacht voor de middenen jongere generatie. De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de
wereld waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling houdend en
waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties. De beide predikanten zijn complementair
aan elkaar en zijn bruggenbouwers in de gemeenten.
Wij kijken uit naar een predikant(e) die:
●
●
●
●
●

Als herder kan omgaan met de veelkleurigheid en verscheidenheid van denken in de gemeenten en
hierin een verbindende factor is.
In de erediensten creatief kan zijn, met een verkondiging die herkenbaar is en vanuit de exegese wordt
opgebouwd.
De Bijbelse boodschap op een eigen wijze tot leven brengt en oog heeft voor theologische
ontwikkelingen en deze weet te vertalen naar deze tijd.
Mensen weet te inspireren en liturgisch veelzijdig is.
Goed in teamverband kan werken met zijn of haar collega en gemeenteleden.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u uit om uw motivatiebrief met daarin uw speciale
aandachtsgebieden, interesses en uw CV toe te sturen aan de secretaris van de beroepingscommissie: Kees
van der Horst, email adres: beroepingscie@pknrenkumheelsum.nl .
Wij zien uw reactie graag tegemoet voor vrijdag 3 mei 2019. Op woensdagavond 15 mei 2019 en zaterdag
18 mei 2019 hopen we de gesprekken met de sollicitanten te kunnen voeren.
De profielschets van de gemeenten en de predikant(e) vindt u hier:
-

Profielschets gemeenten
Profielschets predikant(e)

U kunt de profielschetsen ook opvragen bij de secretaris van de beroepingscommissie.
Voor nadere informatie kun tot zich wenden tot de voorzitter van de beroepingscommissie mevrouw Anneli
Langbroek, email adres: annelilangbroek@pknrenkumheelsum.nl .

