De Brinkstraatkerk zoekt een ervaren,
inspirerende predikant(e) (0,8-1,0 fte)
Wij zijn op zoek naar een ervaren, creatieve predikant(e) die samen met de gemeente wil werken aan
de groei en bloei van onze Brinkstraatkerk in Bennekom. Door ons brede karakter zoeken wij een
verbinder die het een uitdaging vindt om verschillende generaties en stromingen mee te nemen.
Kernthema’s hierbij zijn inspiratie en verbinding.
Wij zoeken een predikant(e):
• die vanuit zijn/haar geloof in God de Bijbelse boodschap overtuigend, blijmoedig, verdiepend
en gedragen door de Geest met passie wil verkondigen en uitdragen;
• voor wie het verlossend werk van Jezus een centrale plaats inneemt in het persoonlijke
geloof;
• die op een creatieve manier vieringen en andere activiteiten vorm weet te geven met
aandacht voor iedereen, maar in het bijzonder voor jeugd en jongeren;
• die jongeren op een eigentijdse manier stimuleert in hun geloof te ontdekken, beleven en
groeien en hun ruimte biedt voor het veilig delen van geloofsvragen en uitdagingen;
• die de uitdaging aangaat verbinding te leggen tussen de veelkleurige stromingen en
generaties in onze gemeente.
Ben jij iemand die:
• mensen enthousiast maakt en in beweging krijgt;
• initiatieven neemt en goed kan organiseren;
• oog heeft voor de mens en zijn levensvragen;
• uitstekend kan samenwerken;
• bekend is met sociale media en moderne presentatiemogelijkheden.
Dan bieden wij jou:
• een actieve gemeente met veel vrijwilligers;
• een breed spectrum aan gelovigen;
• veel jongeren;
• een mooi dorp, centraal gelegen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op onze website www.brinkstraatkerk.nl voor meer
informatie en een uitgebreide profielschets.
Neem voor vragen gerust contact op met Jan van Steenbergen, voorzitter van de beroepingscommissie via telefoon 06-43975615 (’s avonds) of e-mail beroepingscommissie@brinkstraatkerk.nl.
Ben je enthousiast, dan nodigen wij je van harte uit om voor zaterdag 8 juni 2019 een motivatiebrief
met CV te mailen aan bovengenoemd e-mailadres.

