
 

 
 

 

 

 

Als Protestante Gemeente Ontmoetingskerk Heerde, zijn wij op zoek naar een 

Predikant (M/V)  0,6 - 0,7 fte 
Onze missie en visie 

In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle 
leeftijdsgroepen. Wat ons daarin bindt, is de christelijke traditie. Door in de Bijbel te lezen 
komen wij op Verhaal om in geloof, hoop en liefde te leven.  

De komende jaren willen we investeren in het zoeken naar wegen en werkvormen om de  
generaties jonger dan 50 jaar meer te betrekken bij onze kerk. 
 

Jouw belangrijkste taken 

Jij bent een gemeentepredikant die: 

 Durft te experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn. 
 De jeugd en de middengroep aanspreekt. 
 Vaardig is met (nieuwe vormen van) sociale media. 
 De Bijbelse boodschap in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het 

dagelijks leven. 
 Vorming en toerusting verzorgt voor de verschillende doelgroepen en deze 

ondersteunt, adviseert en stimuleert. 
 Meedenkt over het te voeren beleid binnen onze gemeente. 
 Graag samenwerkt met zowel de kerkelijk werker als overige gemeenten. 
 Meedenkt over de plaats van onze gemeente in de samenleving, met name ook in 

missionair en diaconaal opzicht, hier en wereldwijd. 
 

Kernkwaliteiten en competenties 

Onze predikant hoeft niet alles te kunnen. Wel vinden we de volgende kernkwaliteiten 
belangrijk. 

Een luisterend oor voor wie dat wil. De gemeente energiek kunnen motiveren.  
Samenwerken met verschillende groepen en mensen die wij als veelkleurige gemeente zijn.                                                                                                                             
Creatief kunnen denken om zo tot mooie en nog niet eerder bedachte oplossingen te komen.  
Kortom, mensgericht leiderschap. 

Wij zoeken een predikant die zich deskundig, vaardig en geïnspireerd voelt bij de Eredienst 
als kernactiviteit en die ruimte heeft voor de verschillende vormen en invulling daarvan en 
met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde, bekende 
elementen.  



 

 
 

 

 

Wie zijn wij 

 Wij geloven dat vanuit de liefde van God ieder mens waardevol is. 
 Wij zijn een gemeente van mensen met een diversiteit aan geloofsbeleving, waarbij 

we ernaar streven elkaar de ruimte te geven.   
 Wij zijn een gemeente die omzien naar elkaar belangrijk vindt, die oog heeft voor 

elkaar.  
 Wij zijn een gemeente met 780 leden; meer dan een kwart van de gemeenteleden is 

betrokken als vrijwilliger, van jongerenwerker tot ouderenbezoeker. 
 Wij zijn een diaconaal betrokken gemeente en zijn door onze idealen met elkaar 

verbonden: Voedselbank, Schuld-hulpmaatje, Amnesty International, Eetcafé en 
Running Dinner. 

 Wij zijn een muzikale gemeente. We geven op verschillende creatieve manieren 
muzikale ondersteuning aan onze diensten. 

 Wij zijn een gemeente die open en transparant is. De kerkenraad streeft ernaar zo 
goed en open mogelijk te communiceren met de gemeenteleden.   

 Wij zijn herkenbaar door ons geloof: We willen geïnspireerd worden om ons geloof in 
de praktijk te brengen. 

De gemeente heeft de beschikking over een pastorie. 

Kortom 

Wordt jij blij van de betrokkenheid, creativiteit en muzikaliteit? En wil jij met ons zoeken naar 
wegen en werkvormen om de jeugd en middengroep meer te betrekken bij onze kerk.  
Spreekt het jou aan om ons als gemeente hierin te inspireren en te begeleiden? 
Mail dan jouw motivatiebrief met curriculum vitae, vóór 21 mei 2021 naar de 
beroepingscommissie via: vacature@okheerde.nl 
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt je contact opnemen met voorzitter van de 
commissie Willeke Mateman (06-12039916) of met de secretaris Bart Heres (06-55846632) 

 

- Samenwerken - 
                      - Energie motiveren - 

     - Luisteren - 
                                            - Creatief denken - 
                                     - Mensgericht leiderschap - 
 


