Vacature predikant Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten zoekt een actieve, inspirerende en verbindende
predikant (m/v) voor 0,75 fte met 50% jeugdwerk in het takenpakket.
Wie zijn wij
Onze gemeente telt ca. 1700 leden in het dorp Warnsveld en de wijken Warken en Leesten
(Zutphen). Vele vrijwilligers zijn actief in onze gemeente; een levendige kerkgemeenschap met leden,
die op heel verschillende wijzen betrokken zijn rond de prachtige Martinuskerk. De
kerkgemeenschap is van oudsher agrarisch, maar verandert door nieuwbouw steeds meer naar een
stadswijk. Er zijn levendige contacten met een AZC.
Wie ben jij
Vanuit je geloof kun je spreken met gemeenteleden van verschillende leeftijdsgroepen en
achtergronden. Je bent gemakkelijk aanspreekbaar en weet mensen te raken als predikant.
Als predikant met deeltaak jeugdwerk beschik je over onderstaande eigenschappen om goed te
kunnen functioneren in onze gemeente:
Samenwerken: Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming
tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep/de ander.
Flexibel en assertief zijn: Je past je gemakkelijk aan aan veranderende werkwijzen,
werktijden, taken, verantwoordelijkheden en beleidswijzigingen.
Motiveren: Je kunt anderen aanzetten tot actie, het werkplezier van anderen vergroten, je
kunt een gezamenlijk doel en met het hele team dit doel behalen.
Samenbinden: Je bent in staat een persoonlijke band met mensen op te bouwen, je komt
over als een sympathiek mens met wie anderen zich graag verbinden, je hebt veel voor
anderen over, geeft en deelt, waardoor de bereidheid van anderen om samen te werken
groter wordt.
Werken met moderne media: Je staat open voor gebruik van nieuwe media en het
exploreren van nieuwe toepassingen en technologieën.
Wat bieden wij
een actieve en gastvrije, enthousiaste kerkgemeenschap die midden in de samenleving staat, waar
veel belang wordt gehecht aan de plek van kinderen en jongeren in de kerk (zoals kinderoppas,
kindernevendienst, KIC (Kids In Church), diaconale jeugdprojecten).
Vier kernwaarden staan voor ons centraal (zie ook ons beleidsplan 2019-2022):
• Verbinding en ontmoeting
• Nieuwsgierigheid en aandacht
• Gastvrijheid
• Solidariteit
Nadere informatie, zoals een profielschets van onze kerkgemeenschap en een beleidsplan, is
verkrijgbaar bij de secretaris van de Beroepingscommissie. Voor meer informatie wordt verwezen
naar de website: www.pknwarnsveld.nl
Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatie vóór 15 maart te sturen aan de secretaris van de
Beroepingscommissie, mevrouw Hetty Huisman-Renneboom, Het Boschloo 4, 7232 GK Warnsveld of
per e-mail: hettyhuismanrenneboom@gmail.com. Telefonisch bereikbaar op 06-22961970.

