Profielschets van de te beroepen predikant(e) 0,7 fte voor de gereformeerde kerk te Woubrugge
Wie zijn wij?
De gereformeerde kerk in Woubrugge is een kleine kerkgemeenschap in het Groene Hart van ZuidHolland. De gemeente telt ca 350 leden. Er is een voortgaand samenwerkingsproces met de
hervormde gemeente. Het dorp Woubrugge is een landelijke oase in de drukke Randstad.
Wij zijn op zoek naar een predikant(e) die de verbinding zoekt zowel binnen onze eigen gemeente als
in de samenwerking met andere kerken en in het contact met de mensen in het dorp.
Herkent u zich in de volgende beschrijving?
U bent een voorganger die ons op positieve en eigentijdse manier in woord en daad inspireert in
onze geloofsbeleving. U sluit daarin makkelijk aan bij onze ongedwongen wijze van gemeente zijn.
U heeft oog voor de gemeente en voelt zich betrokken bij wat er leeft. U beschikt over een luisterend
oor en pastorale kwaliteiten. U biedt waar nodig handvatten ter ondersteuning van persoonlijke
(geloofs)vragen. Daarbij weet u zowel jonge als oudere gemeenteleden aan te spreken.
U werkt en leeft vanuit uw geloof en bent in staat hier helder en toegankelijk over te (s)preken. U
weet de vertrouwde Bijbelse boodschap in de verkondiging te vertalen naar de hedendaagse praktijk.
Muziek, interactie en (af en toe) vernieuwende liturgie zijn in onze kerk onmisbare elementen in de
eredienst.
U bent in staat (mede) vorm te geven aan het voortgaande samenwerkingsproces met onze
hervormde zusters en broeders. Op het gebied van vorming en toerusting, catechese en
jongerenwerk werkt u nauw samen met de hervormde collega. Ook bent u betrokken bij de
voorbereiding van het jaarprogramma van het interkerkelijke Dorpsleerhuis.
Wij bieden:
•
•
•

Een opgewekte, betrokken en actieve gemeente waarin het geloof in alle diversiteit wordt
beleefd en vorm gegeven;
Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
Een pastorie aan het water.

Sollicitaties en informatie: Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op onze website
http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl of via de mailadressen
beroepingscommissie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of
scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
Wij nodigen u van harte uit te solliciteren. Uw schriftelijke reacties ontvangen wij graag voor op
bovengenoemd emailadres.

