De Gereformeerde Kerk Ermelo, deel uitmakend van de PKN, zoekt een:
PREDIKANT (0,8 fte)
die vanuit een levend geloof in de opgestane Heer met enthousiasme wil werken aan
het opbouwen en versterken van het geloof van mensen binnen en buiten de
gemeente. Als kerkgemeenschap willen wij met elkaar, in onze directe omgeving en
in de wereld vanuit ons geloof in Christus herkend en ervaren worden als
Uitnodigend, Inspirerend en Actief, in liefde voor elkaar en onze naaste.
Wij vragen een predikant die:
- inspirerend preekt en een goede vertaler is van het christelijk geloof en van de
Bijbel naar de belevingswereld vandaag
- gevoel heeft voor en kennis van liturgie, zang, muziek en symboliek in de
eredienst
- goed kan samenwerken met andere betrokkenen bij de eredienst, zoals organist,
cantor, musici en jeugdkerk/ kindernevendienst
- beschikt over grote pastorale kwaliteiten en pastorale betrokkenheid, om
daarmee pastoraat te verlenen aan gemeenteleden met verschillende
geloofsbelevingen
- eigentijds inhoud geeft aan vorming en toerusting
- werk maakt van oecumene in Ermelo en concrete, werkbare ideeën heeft over
het positioneren van de kerk in onze samenleving
Wij verwachten van de predikanten van onze gemeente dat ze:
- geestelijk leiderschap tonen
- goed samenwerken met de collega-predikanten in de gemeente
- betrokken zijn, een bruggenbouwer, sterk in communicatie en een teamspeler
- open staan en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving
Wij bieden:
- een levende, enthousiaste en betrokken gemeente, bestaande uit circa 2800
leden die met haar predikanten werkt aan een toekomstgerichte Uitnodigende,
Inspirerende en Actieve kerkgemeenschap
- veel betrokken vrijwilligers
- actieve aandacht voor het jeugdwerk
- een fijn predikantenteam
- een ruime pastorie op een prachtige plek in Ermelo
De nieuwe predikant wordt onderdeel van een team van vier predikanten (totaal 2,8
fte), die roulerend voorgaan in beide kerkgebouwen van de gereformeerde kerk in
Ermelo (Immanuelkerk en Maranathakerk).
De profielschets en de “Informatiegids beroepingswerk GKE 2018-2019” (en meer)
kunt u vinden op onze website, www.gknermelo.nl/beroepingswerk . Op verzoek
zenden wij u deze informatie op papier toe.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
beroepingscommissie Reijer Baas (tel. 0341 84 46 92, ’s avonds of in het weekend).
Sollicitaties kunnen tot 3 november 2018 worden gericht aan de secretaris van de
Beroepingscommissie GKE, Louis Godschalk, Arendlaan 33, 3853 SB Ermelo (of via
e-mail: beroepingscommissie.gk@pknermelo.nl).

