
de eredienst (in brede zin van liturgie, stilte, muziek en overdenking)
inspirerend inhoud geeft en met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met
behoud van vertrouwde, bekende elementen.
een verdiepende factor toevoegt aan onze diverse activiteiten, waardoor
deze ook uitnodigend zijn voor mensen die we nu minder zien, zoals de
jongeren en de middengroep.

Wijkgemeente Ontmoetingskerk in Gouda zoekt een predikant die graag wil
werken in een pluriforme- en oecumenische protestantse wijkgemeente die plaats
biedt aan een verscheidenheid aan gedachten, geloofsbelevingen en de
samenwerking met andere geloofsgemeenschappen als waardevol ervaart.

Onze kernwoorden
Onze kernwoorden zijn Bezield – Betrokken – Open omdat we een plek willen
bieden voor gemeenteleden, zoekers en incidentele bezoekers.

Bezield
We zijn een christelijke wijkgemeente, die wil leven bij het wonder van Gods
liefde. De wijkgemeente is voor ons een plek waar wij dat wonder beleven en
waar wij ons richten op onze naasten en de wereld om ons heen.

Betrokken
De wijkgemeente is voor ons een plek waar met iedereen zorgvuldig wordt
omgegaan, waar met oprechte belangstelling naar elkaar wordt omgezien en
waar men zich met elkaar verbonden weet.

Open
We zijn een wijkgemeente waar iedereen welkom is. Of men nu wekelijks komt,
eenmalig of via de digitale kanalen, het is goed. We zoeken er naar om elkaar de
ruimte te geven en ons door elkaar te laten inspireren.

De belangrijkste taken
Wij zoeken een gemeentepredikant die

Overige taken staan verder uitgewerkt in de profielschetsen van de gemeente
en predikant en het beleidsplan (zie onder ‘nadere informatie’).

predikant v/m (1 fte)
bezield - betrokken - open
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het kunnen inspireren in het geloof, verbindend zijn door initiatieven van 
gemeenteleden te kunnen omarmen, in te bedden en zo nodig van kritische 
feedback te voorzien.
bereidheid om met ons creatief te zoeken naar nieuwe manieren om de kerk 
en geloofsgemeenschap aantrekkelijker te maken voor (jonge) ouders, 
jongeren en de middengroep van 30-50 jarigen.

Een enthousiaste en betrokken gemeente die deel uitmaakt van een PKN- 
gemeente met negen wijken waarmee samenwerking vanzelfsprekend is.
Wij vinden het belangrijk dat de predikant zichzelf kan zijn bij ons, zoals we 
willen dat iedereen zichzelf kan zijn in onze gemeente.

Kernkwaliteiten en competenties
Onze predikant hoeft niet alles te kunnen en hoeft ook niet alles alleen te doen.
Als belangrijkste competenties zien wij

Wat wij bieden

Nadere informatie
Een uitgebreidere profielschets van onze gemeente, de predikant die wij zoeken, 
evenals ons beleidsplan (2022-2027), kunt u vinden op onze website 
www.ontmoetingskerkgouda.nl. Deze informatie is ook aan te vragen bij de 
secretaris van de beroepingscommissie Joke Slappendel, 
secretarisberoepingscommissie@ontmoetingskerkgouda.nl.

Reactie op deze vacature
Wij hopen dat u door deze informatie geïnteresseerd bent geraakt in onze 
gemeente. Van harte nodigen wij u uit om te reageren en een sollicitatiebrief te 
sturen naar de secretaris van de commissie, inclusief motivatie en curriculum 
vitae. Uw brief zal met interesse gelezen worden, waarbij de vertrouwelijkheid 
wordt gewaarborgd. Solliciteren kan t/m 17 december 2022.
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