Vacature
Onze plattelandsgemeentes Ter Holten (PKN), bestaande uit de vier dorpen Nijeholtpade,
Oldeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde en de gemeente Olde- en Nijeberkoop (PKN),
beide in het zuiden van Friesland, zijn op zoek naar een enthousiaste en verbindende:

Predikant (M/V) 1 FTE
die vanuit het woord van God een brug wil slaan naar het leven van nu en de uitdaging aan
wil gaan om samen met de gemeentes het werk van onze Heer voort te zetten.
Werkzaamheden vinden voor 2/3 plaats in de gemeente Ter Holten en 1/3 in de gemeente
Olde- en Nijeberkoop.
Wij zoeken een predikant die:
– met een frisse blik onze gemeentes komt versterken
– past in een plattelandscultuur
– indien nodig zich als een leider op kan stellen
– met enthousiasme en initiatieven een actieve persoon is in de kerkgemeenschap.
– sociaal en communicatief vaardig is
– ruimdenkend is
– midden in het leven staat
– binding heeft met alle leeftijdscategorieën
– Diaconaal betrokken is
– bereid is om in onze gemeente te komen wonen (Pastorie is beschikbaar in Oldeholtpade)
We zijn een actieve, kleurrijke en open geloofsgemeenschap waarin iedereen zijn plaats kan
vinden. Buiten onze reguliere kerkdiensten vinden er diverse activiteiten plaats zoals een
bijbelgespreksgroep, een zangkoor, een koffieochtend en voor de jeugd zijn er de groepen
Discover en Connect. Daarnaast zijn wij altijd nauw betrokken bij de maatschappelijke
gemeenschap in de dorpen. Om onze activiteiten uit te kunnen voeren en verder te
ontplooien zoeken wij een teamspeler en leider.
We willen graag een open, uitnodigende en laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn waarin
mensen samen de zin van het leven kunnen ontdekken en beleven. Wij willen een gastvrije
gemeente zijn waar iedereen zich een kind van God mag weten en waar ruimte is voor een
eigen geloofsbeleving.
Voelt u zich aangesproken en denkt u onze gemeente te kunnen versterken? Dan bent u
uitgenodigd contact op de nemen met de voorzitter van onze beroepingscommissie, Marian
van Spengen (06-17115202) voor meer informatie.

