VACATURE
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE HEERDE
predikant (0,8 FTE)
De Vrije Evangelische Gemeente Heerde zoekt een predikant (0,8 FTE)
Wie zijn wij ?
De VEG Heerde is een gemeente op de Veluwe en houdt haar diensten aan de B. Van Dijklaan te Heerde. De
kerkelijke gemeente heeft leden in de gemeente Heerde, waaronder ook Wapenveld, Veessen en Vorchten vallen.
Ook zijn er leden uit gemeenten uit de regio, zoals Epe (Oene), Hattem en Apeldoorn.
Momenteel telt de gemeente 360 huisadressen (pastorale eenheden), zo’n 500 leden, bijna 400 doopleden en een
aantal vrienden van de gemeente. Naast de huidige predikant is er een gemeentelijk werker (0,4 FTE) in vaste
dienst, die jeugd- en missionair werk in de gemeente onder zijn hoede heeft.
De VEG Heerde wil een zendingsgemeente zijn, op basis van persoonlijk geloof, een belijdende en vrije gemeente
zijn die openheid uitstraalt naar andere kerken en andere christenen.
Wij zoeken:
· Een predikant die zich herkent in de identiteit van onze gemeente.
· Een man of vrouw die belijdend en meelevend lid is van een Protestantse/VEG gemeente.
· Iemand die een positieve bijdrage levert aan het gemeentegevoel te midden van een geseculariseerde
samenleving.
Wij vragen:

Academische-opleiding theologie, of gelijkwaardig.

Meerdere jaren ervaring in soortgelijke functie/gemeente is een pré.

Openheid voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden en bereid om de gemeente
‘te leren kennen’.

Bereidheid om met tact, wijsheid en liefde te werken aan de opbouw van de gemeente en ook kunnen
fungeren als inspirerend leider/voorganger.

Samenwerking met gemeentelijk werker op een aantal fronten in de gemeente.

De voorkeur gaat uit naar een predikant die in Heerde of nabije omgeving woont, of bereid is te verhuizen
naar onze regio.
Taakomschrijving:
Hoofdtaken zijn:
Voorgaan in een deel van de (ere) diensten op zondag. De gemeentelijk werker gaat ook voor in een deel
van de diensten.
Pastoraat.
Advies aan en overleg met kerkenraad.
Toerusting en gemeente opbouw.
Subtaken zijn:
Participeren in de kerkenraad, adviseren aan de kerkenraad.
Bediening sacramenten.
Voorgaan in rouw- en trouwdiensten.
Regelmatig werkoverleg met gemeentelijk werker en (jeugd)ouderlingen en andere gemeenteleden.
Toerusting ouderlingen/diakenen en overige vrijwilligers.
Wij bieden:
Uitgangspunt is een dienstverband van 0,8 fte maar sluit een afwijking hiervan niet uit.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
dhr. Gerrit Roeke, voorzitter kerkenraad, voorzitter@vegkruiskerkheerde.nl
Uw sollicitatie kunt u e-mailen aan de secretaris,
secretaris@vegkruiskerkheerde.nl

