De Protestantse Gemeente Ransdorp Holysloot is op
zoek naar een predikant (0.5 fte)
Wij kijken uit naar een inspirerende en gedreven predikant voor 20 uur
waardoor er ook ruimte overblijft voor andere openstaande functies in de nabije
omgeving.
De Protestantse Gemeente Ransdorp Holysloot is in 2006 ontstaan uit een fusie
tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk te Ransdorp Holysloot.
Wij zijn een kleine gemeente, onder de rook van Amsterdam. Gedragen door
Gods liefde willen we een pluriforme, open en gastvrije gemeente zijn.

Wij zoeken een predikant die:
• Aan de liefde van Gods woorden, handen en voeten wil geven, in
verbondenheid met Jezus Christus
• Een goede vertaler van het christelijke geloof en van de Bijbel naar de
belevingswereld vandaag (preekt actueel)
• actief projecten stimuleert die geloof en het dagelijkse leven verbindt
• wil bouwen aan het missionaire werk in onze gemeente en affiniteit heeft
met buurtwerk
(maaltijden, kunst in de kerk, overige bijeenkomsten, etc.)
• met passie met onze gemeente en met mensen daarbuiten aan de slag wil
met levens- en zingevingsvragen
• actief de jonge gezinnen in onze gemeente erbij betrekt en wil ontdekken
hoe we kerk kunnen zijn in een veranderende wereld
• kan werken met moderne communicatiemiddelen
en
• verbindende kwaliteiten heeft,
• mensen weet te inspireren en mee te krijgen,
• creatief en innovatief is, durft te experimenteren
Wij bieden:
• een gemeente die midden in de samenleving staat met een
missionair/diaconaal accent,
• een betrokken, trouwe en actieve gemeente,
• een karakteristieke pastorie, direct gelegen naast ons kerkgebouw ‘De
Witte Kerk”
• een mooie landelijke omgeving onder de rook van Amsterdam

Nadere informatie:
Meer informatie over onze gemeente vindt u op de website.
www.holysloot.nl
Geïnteresseerd?
Dan maken wij graag kennis met u. Wij ontvangen uw motivatiebrief en CV
graag vóór 1 maart 2020 via onze scriba Ineke Spelt, fam.spelt@kpnmail.nl
Als u vragen heeft, kunt u eveneens contact opnemen met Ineke Spelt 0620271567 of onze preses Greet Breedijk, grethahoeve@gmail.com 0204904532.

