zoekt een
Predikant
(in beginsel 0,9 fte)
Rijswijk is een groene stad in de nabijheid van Den Haag. De daar gevestigde Protestantse Gemeente
Rijswijk is open ingesteld en kent een diversiteit aan geloofsbelevingen, vieringen, cantorijen,
ontmoetingsplaatsen, jongerenactiviteiten en maaltijdprojecten.
Daarnaast helpen we mensen aan de zijlijn van de samenleving, ook financieel.
Tevens nemen we deel aan oecumenische diaconale projecten zoals een weggeefwinkel en actieve
betrokkenheid bij het Asielzoekerscentrum Rijswijk.
Dit alles wordt vorm gegeven door een team van twee predikanten, een pastoraal werker en een
diaconaal werker, ambtsdragers en vrijwilligers.
Onze gemeente heeft twee kerkgebouwen, de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. De twee predikanten
gaan voor in beide kerken, maar de pastorale zorg is verdeeld in de sectie rond de Oude Kerk en de
sectie rond de Nieuwe Kerk.
Door vertrek van één van de twee predikanten is er een vacature ontstaan voor de functie van
predikant in de sectie rond de Oude Kerk.
Wij zijn op zoek naar iemand die
•
•
•
•
•
•
•

in vieringen en ontmoetingen de Bijbel op inspirerende wijze uitlegt, uitdraagt en vertaalt
naar deze tijd;
gemeenteleden motiveert en met elkaar weet te verbinden;
in het bijzonder jongeren en jonge gezinnen bij geloof en gemeentewerk weet aan te
spreken;
affiniteit heeft met pastorale zorg en met de diaconale taken van onze kerk;
flexibel is, initiatieven toont, communicatieve kwaliteiten heeft en in teamverband kan
werken;
met ons de uitdaging wil aangaan om als kerkgemeente in deze tijd van betekenis te zijn voor
leden en voor niet-leden;
in Rijswijk wil komen wonen, waar een ruime pastorie beschikbaar is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de profielschets op www.pgrijswijk.nl en naar
Instagram pgrijswijk. Een informatiepakket kunt u aanvragen bij de secretaris van onze
beroepingscommissie.
Wilt u solliciteren? Schrijft u dan een brief met uw motivatie en curriculum vitae tot uiterlijk 31 maart
naar de secretaris van onze beroepingscommissie:
Mevrouw Henny Aartsen, W. Barendrechtlaan 35, 2286ME Rijswijk
aartsen.h@gmail.com
tel. 06 523 936 51

