
Vacature voorganger Hervormd Krispijn

Functieomschrijving

Als Hervormde Wijkgemeente Krispijn in Dordrecht zijn we op zoek naar een voorganger. We zoeken iemand

die ons kan helpen navolgers te zijn van Jezus, zodat we op een goede manier invulling kunnen geven aan

deze opdracht.

Werkzaamheden:

- Voorgaan in 25 à 30 diensten per jaar, de overige diensten worden door gastvoorgangers ingevuld.

- Missionair werk in de wijk.

- Pastoraat (als onderdeel van het pastorale team).

- Beleid en overleg.

Het gaat om een dienstverband van 20 uur per week. Het zal hierbij gaan om een overeenkomst van één

jaar, met de intentie deze te verlengen voor onbepaalde tijd. Salaris conform cao kerkelijk werkers.

Profiel voorganger

- Missionair hart.

- Inspirerende leider die ons helpt om ons geloof handen en voeten te geven.

- Passie voor God en liefde voor de mensen.

- Relevante HBO of WO opleiding.

- In het bezit van preekconsent en/of bereid dit aan te laten vragen.

Profiel gemeente

Onze gemeente is geworteld in de protestantse geloofstraditie en heeft een evangelisch profiel. We zijn een

hechte gemeenschap waarin we elkaar bij naam kennen, met persoonlijke banden en vriendschappen.

Hierdoor is er veel openheid om met elkaar het leven te delen in voor- en tegenspoed. Gemiddeld tref je op

een zondag ongeveer 70 mensen aan. De samenstelling van de gemeente is divers en open. Er zijn veel

jonge mensen en kinderen. We hechten erg aan ons missionaire karakter, we willen er zijn voor de mensen

in onze wijk Krispijn.

Als gemeente hebben we recent ons beleidsplan vernieuwd, te vinden op onze website

www.hervormdkrispijn.nl. Onderdeel van het beleidsplan is dat we nagedacht hebben over onze droom.

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op twee vragen waar we als gemeente mee aan de slag willen:

1. Hoe wordt jouw geloof zichtbaar voor de wereld om je heen?

2. Hoe open ik mijn ogen voor Gods werk in mijn leven en daarbuiten?

Onze gemeente is onderdeel van de Hervormde Gemeente Dordrecht.

Voel je je aangesproken?

Stuur een bericht waarin je toelicht waarom je je aangesproken voelt, met je cv en links van een aantal

diensten waarin je bent voorgegaan, naar benoemingscommissie@hervormdkrispijn.nl.

Reageren kan tot 1 september 2022. De gesprekken staan gepland voor 16 september 2022 in de middag.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dirk van Vuren (06-20436767 of via het hierboven

genoemde e-mailadres). Daarnaast kun je ons beleidsplan downloaden op onze website .


