Informatie over de vacature voor

predikant (1.0 fte)
Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Nieuwe Kerkgemeente
Middelburg
De Nieuwe Kerkgemeente Middelburg
(Protestantse Gemeente Middelburg) zoekt een:

ervaren predikant (1.0 fte)
Wij zoeken een predikant die:
• de Nieuwe Kerkgemeente verder op kan bouwen in het pastoraat, de
zondagse vieringen en de activiteiten die de gemeente onderneemt
om eigentijds te geloven in de samenleving te brengen;
• inspirerend kan voorgaan in vieringen, gevoel heeft voor liturgie en
vertrouwd is met diverse muziekstijlen;
• variëteit in geloofsbeleving binnen de gemeente als een sterk punt
ziet en daarin een verbindende factor is;
• de Bijbel kan vertolken in een actuele vorm voor jong en oud;
• de Nieuwe Kerkgemeente een gezicht in de stad wil geven en daarbij
in gesprek wil gaan over kerkmuren heen;
• gemeenteleden kan motiveren en ondersteunen om een actieve bijdrage te leveren aan alle facetten van het gemeentezijn;
• als teamspeler samenwerkt met de andere beroepskrachten binnen
de gemeente.
Wij zijn een gemeente:
• in de monumentale en toeristische stad Middelburg;
• met ruim 4.000 doop- en belijdende leden;
• die na een samenvoegingsproces verlangt naar opbouw;
• die veelkleurig en gastvrij in de stad aanwezig wil zijn;
• waar het omzien naar elkaar belangrijk is.
Geïnteresseerd in deze vacature?
Wij ontvangen uw motivatie en CV graag uiterlijk 15 september 2020
via secretaris.beroepingscommissie@nieuwekerkgemeente.nl.

Profiel Nieuwe Kerkgemeente Middelburg
In 2017 is er gekozen voor een toekomstgerichte koers, waarbij de vraag
naar kerkzijn in een veranderende samenleving centraal stond. Zo is ook
de Nieuwe Kerkgemeente in 2017 ontstaan, door het samengaan van vijf
wijkgemeenten. Sinds Pinksteren 2019 komen we als één gemeente in
één kerkgebouw samen.
Hoewel verschillend in geloofsbeleving delen we met elkaar het geloof in
God: Vader, Zoon en Heilige Geest. We ontmoeten elkaar voor de uitleg
van en de verkondiging uit de Bijbel, die richtinggevend is voor ons leven.
In die kring houden we de lofzang gaande en vieren we met elkaar het
Paasgeheim bij de tekenen van Brood en Wijn.
De gemeente maakt ruimte en tijd om nieuw te beginnen en is in een
opbouwfase. Op basis van een beknopt beleidsplan zijn predikanten, kerkenraad en taakgroepen daarmee aan de slag. Op een aantal gebieden
proberen we alternatieve, verbindende vormen uit. Er ontstaat elan, maar
er zijn nog de nodige stappen te zetten. We denken hierbij vooral aan het
pastoraat, de eredienst en het aanspreken van jongeren.
De gemeente wil onder andere via het stadspastoraat gastvrij zijn voor
alle inwoners van Middelburg en actief bezig zijn met de ontwikkelingen
rondom hen. Gemeenteleden worden uitgenodigd zich hiervoor naar
vermogen in te zetten.

Enkele kerngegevens
•

Onze gemeente telt ongeveer 4.000 leden.

•

De vieringen, waaraan gemiddeld ruim 500 leden deelnemen, vinden
plaats in de centraal gelegen monumentale Nieuwe Kerk.

•

Er is formatieve ruimte voor ongeveer 2,5 fte predikanten. Daarnaast
is er voor een periode van vijf jaar een halve formatieplaats ouderenpastor voor de geriatrische instellingen.

•

Direct naast de kerk bevindt zich het Hofje onder den Toren met ruimtes voor ontmoetingen, bijeenkomsten en diaconale activiteiten.

•

De gemeente van de Nieuwe Kerk is georganiseerd in een taak/werkgroepenstructuur.

•

We werken op diaconaal terrein samen met de twee wijkgemeenten
van bijzondere aard – de Ontmoeting (Gereformeerde bond) en de
Koorkerkgemeenschap (Vrijzinnig protestants/Remonstrants).
Daarnaast werken we ook samen met andere kerkgenootschappen.

Ontmoeting op de binnenplaats van het Hofje onder den Toren

Informatie
Op onze website www.nieuwekerkgemeente.nl vindt u meer informatie
over de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg. Heeft u na het lezen van deze
informatie nog specifieke vragen over de vacature? Mail dan naar
secretaris.beroepingscommissie@nieuwekerkgemeente.nl.

Reageren
Bent u geïnteresseerd?
Wij ontvangen motivatie en CV graag uiterlijk 15 september 2020 via:
secretaris.beroepingscommissie@nieuwekerkgemeente.nl.

De Nieuwe Kerk in Middelburg, onderdeel van het Abdijcomplex

