
DE PROTESTANTSE GEMEENTE
 VAN LINSCHOTEN ZOEKT

 PREDIKANT (20 UUR, M/V)
 

Herkent u zich in de woorden als:
- ondernemend en creatief
- inspirerend en verrassend
- verbindend en toegankelijk

En wilt u:
- bijdragen aan onze vitale
geloofsgemeenschap vandaag en
morgen?
- aansprekende en gevarieerde
diensten verzorgen voor een
brede doelgroep?

- als een goede vriend zijn voor
gemeenteleden (en dorpsgenoten),
voor zoekers, twijfelaars en
mensen vol van vertrouwen? 

- van betekenis zijn voor
Linschoten en omgeving en daarin
actief onze christelijke
kernwaarden voorleven? 

Dan kijken wij uit naar een
gesprek met u om wederzijds
te verkennen of wij samen op
weg gaan. 

Wat wij zoeken
Wij zoeken een mensenmens die intrinsiek betrokken is en dat ook
weet op te wekken in onze geloofsgemeenschap, die verbondenheid
creëert met gemeenteleden en vrijwilligers. 
Wij zien graag dat de zondagse diensten toegankelijk zijn, verbonden
met het leven van alledag en afwisselend eigentijds en meer
traditioneel. 
Hij of zij is ruimdenkend in zijn/haar opvattingen en weet door woord,
houding en gedrag vindingrijk, met passie en energie verbindingen te
leggen en tegenstellingen te overbruggen, zowel binnen als buiten
onze geloofsgemeenschap.
Met een groot hart heeft onze ideale kandidaat oog voor de behoeften
van kerkleden en geeft – met vrijwilligers – invulling aan de
christelijke kernwaarden waaronder nabijheid en compassie. 



Wij zijn een gemeente:

- van en voor jong en oud

- die ruimte en geborgenheid biedt aan mensen,
binnen en buiten de geloofsgemeenschap

- waar mensen hun gaven en talenten mogen
inzetten

Wie wij zijn
De Protestantse Gemeente te Linschoten
is een gemeente:

- die zich schaart rond de Bijbel, het
woord van God. We weten ons daardoor
gedragen en geïnspireerd.

- die de levens veranderende boodschap
van het Evangelie van Jezus Christus
viert, leeft en deelt.

- die vanuit haar geloofstraditie staat
voor deze boodschap.
Zij getuigt hiervan op een aansprekende
en eigentijdse wijze.

Als u geïnteresseerd bent in deze vacature, nodigen wij u uit
om uw reactie voor 14 maart a.s. per e-mail te sturen naar
beroepingscommissie@kruispuntlinschoten.nl of per post naar
de voorzitter van de beroepingscommissie: 

Jeroen Gaasbeek
De Duiker 93
3461 JE Linschoten

Wilt u nog nadere informatie over de vacature of de
procedure, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
Jeroen Gaasbeek, 06-83772867.

Wij zetten ons in om:

- zichtbaar te zijn in de samenleving

- een brug te vormen tussen mensen, binnen en buiten de
geloofsgemeenschap

- hoop en verwachting te bieden aan mensen, dichtbij en veraf,
over grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

Onze gemeente is een kleine,
pluriforme dorpsgemeente. Wij
beschikken over een modern
kerkgebouw met orgel en
nevenruimten. 
Onze diensten zijn gevarieerd en
afwisselend met orgel, piano, liederen
uit verschillende bundels, film en
(social) media, waardoor zij een brede
groep aanspreken. 
Traditioneel en eigentijds wisselen
elkaar af (oecumenisch, Taizé,
openlucht- en jongerenvieringen). 
Een grote groep vrijwilligers
ondersteunt de vieringen en diverse
activiteiten daarbuiten. Wij zijn een
toegankelijke en ruimdenkende
geloofsgemeenschap die zichtbaar en
van betekenis wil zijn in de
samenleving. 
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