PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM

APPINGEDAM is één van de
oudste plaatsen in de provincie
Groningen.
Het circa 12.100 inwoners
tellende stadje Appingedam
vormt samen met Delfzijl het
stedelijke element in de
Eemsdelta. Het heeft een
belangrijke centrumfunctie op
het gebied van basis- en
voortgezet onderwijs en is een
aantrekkelijke woon- en
werkgemeente.
Ongeveer 15% van de
inwoners is protestants.
Nadere gegevens over de
gemeente Appingedam kunt u
vinden op internet:
www.appingedam.nl

De Protestantse Gemeente Appingedam is op zoek naar een fulltime

predikant (m/v)
die bereid is om samen met onze parttime pastoraal werkers
(ouderen-, en jongerenpastoraat) het hart van onze gemeente te
vormen.
Wij denken hierbij aan een enthousiaste predikant, die
•
•
•
•
•
•
•
•

in prediking en pastoraat de gemeente van jong tot oud weet aan
te spreken en te inspireren op een creatieve en bezielende
manier;
veel aandacht besteedt aan liturgie en eredienst en in staat is om,
in boeiende en begrijpelijke taal, de boodschap van de bijbel te
vertalen naar het leven van alledag;
openstaat voor meerdere vormen van kerkmuziek, dit in
samenwerking met de cantor-organist;
in samenwerking met de pastoraal jongerenwerker een bijdrage
levert aan het jeugd- en jongerenwerk en samen met de
ouderenpastor een bijdrage levert aan het ouderenpastoraat;
goed kan omgaan met de veelkleurigheid in denken, geloven en
beleven in onze gemeente en hier invulling aan kan geven;
openstaat voor samenwerking met andere kerkgemeenschappen
in de directe omgeving;
een actieve rol speelt in vorming en toerusting;
ervaring heeft in tenminste één gemeente.

Informatie over de Protestantse Gemeente Appingedam kunt u vinden
op: www.pg-appingedam.nl
Voor een profielschets van de gemeente en voor nadere informatie
kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de
beroepingscommissie:
dhr. J. Palsma, Farmsumerweg 42, 9902 BT Appingedam.
T: 0596 – 682800; E-mail: beroepingscommissie.pga@gmail.com
Als u belangstelling heeft voor deze vacature dan ontvangen wij uw
reactie en CV graag voor 16 december 2017 op bovenstaand
(mail)adres.

