Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
www.pknwarnsveld.nl

Onze betrokken en actieve Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is op zoek naar een
enthousiaste en inspirerende predikant (0,75 fte)

Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een levendige gemeente, betrokken bij elkaar, het
dorp en de samenleving. De zondagse diensten vieren we in de prachtige oude Martinuskerk, met
aandacht voor de liturgie, zang en muziek. Aan onze gemeente zijn twee kerkmusici verbonden: een
organist en een cantor.
Er is veel oog voor de kinderen en jongeren, die worden begeleid door enthousiaste ouders en
andere vrijwilligers. De kinderen en jongeren hebben een aandeel in de diensten en zijn geregeld
bezig met een project. De ondersteuning van al het jeugdwerk heeft prioriteit in de plannen voor de
komende jaren.
Het pastoraat en diaconaat worden gedragen door ambtsdragers en een groep actieve mensen in de
verschillende wijken. De diaconie werkt veel samen met maatschappelijke organisaties. Onze kerk
heeft het predikaat Groene Kerk.
Er is een goed contact met de Protestantse Gemeente Zutphen. KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad
van de beide Protestantse Gemeenten en van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen.
Onze gemeente heeft op dit moment ca. 1.700 leden. Zij wonen in drie gebieden:
 het dorp Warnsveld
 het buitengebied van Warnsveld
 de nieuwe wijk Leesten, die burgerlijk onder de gemeente Zutphen valt
En er zijn warme contacten met het AZC Zutphen.
De aanleiding
Tot voor kort waren er drie deeltijdpredikanten actief in onze gemeente. Een van hen heeft in 2019
afscheid genomen, de andere twee predikanten zullen binnen een kleine twee jaar met emeritaat
gaan. Naar verwachting zullen wij door het verloop van het aantal leden, op termijn teruggaan naar
het gefaseerd aanstellen van twee predikanten in deeltijd.
Dit betekent, dat wij nu op zoek zijn naar een predikant (0,75 fte), die de uitdaging wil aangaan om
samen met ons als gemeente invulling te geven aan alle kerkelijke activiteiten. De verwachting is dat
de tweede vacature met ingang van 1 januari 2022 kan worden vervuld.
De invulling
Wij zijn op zoek naar een predikant, die:
 de generaties met elkaar kan verbinden met o.a. de opdracht om zich vooral op jeugd, jongeren
en jonge gezinnen te richten
 empathisch is en zich makkelijk beweegt onder jongeren en ouderen
 mensen weet te motiveren, te coachen en toe te rusten tot het kerkenwerk
 de kennis en creativiteit heeft om de Bijbel te vertalen naar de huidige tijd en hieraan op
verschillende manieren invulling kan geven in woord, schrift, beeld en geluid
 met beide benen in onze samenleving staat en de relatie tussen onze gemeente en het dorp
Warnsveld en de wijk Leesten wil versterken.

In de ‘Missie en Visie’ van ons beleidsplan (2019-2022) wordt uitgebreid ingegaan op de
kernwaarden van onze gemeente (zie www.pknwarnsveld.nl/beleidsplan).
Je komt te werken in een prachtige en landelijke woonomgeving. Warnsveld/Leesten, gelegen aan de
rand van de Achterhoek, deel uitmakend van de gemeente Zutphen, is een aantrekkelijke en
interessante plaats om in te wonen, werken en recreëren. Vanwege de directe ligging bij Zutphen
(bijna 48.000 inwoners) zijn alle belangrijke voorzieningen aanwezig (zie o.a. www.zutphen.nl).
Zutphen is een prachtige historische stad met een middeleeuws centrum.
Interesse?
Meer informatie, zoals een profielschets van onze kerkgemeenschap en een beleidsplan, is
verkrijgbaar bij de secretaris van de Beroepingscommissie of op de website: www.pknwarnsveld.nl.
Je sollicitatie kun je sturen aan de secretaris van de Beroepingscommissie, mevrouw Hetty HuismanRenneboom, Het Boschloo 4, 7232 GK Warnsveld of per e-mail
hettyhuismanrenneboom@gmail.com. Telefonisch bereikbaar op 06-22961970.

