Protestantse Gemeente te Veldhoven
Kerk en Ontmoetingscentrum
Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven
www.immanuelkerkveldhoven.nl
WERVINGSCOMMISSIE
vacature@immanuelkerkveldhoven.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE TE VELDHOVEN
zoekt een kerkelijk werker (m/v) 0,7 fte* naast onze huidige predikant (1 fte)
Onze gemeente:
Onze gemeente is een eigentijdse ontmoetingsplaats voor zingeving. De slogan
van de PKN “Geloven doe je in de kerk?” is ons op het lijf geschreven. Want ja, we
voeden ons geloof als we elkaar ontmoeten, samen zingen en bidden en de Bijbel
lezen. Maar het vraagteken klopt ook. We kennen twijfel en teleurstelling. En:
geloven doen we ook buiten de kerk. We zijn ondernemend, open voor nieuwe
bewegingen en niet bang om te laten zien waarom geloven belangrijk is.
Gastvrijheid en sfeer vinden we belangrijk. Ons kerkgebouw willen we verder
ontwikkelen tot een kerk en ontmoetingsplaats op alle dagen. We delen onze
passie en compassie met mensen binnen en buiten onze gemeente.
Het merendeel van onze 1500 leden woont in Veldhoven en kent een grote
verscheidenheid in achtergrond. De gemeente is in de afgelopen jaren vergrijsd,
maar ook jonge gezinnen vinden de weg weer naar onze gemeente. Een belangrijk
doel voor de komende jaren is het versterken van de relatie met jongeren.
In de voorbije jaren zijn zes gemeenten in De Kempen een samenwerkingsverband
aangegaan. Op de terreinen van vorming en toerusting, jeugdwerk, diaconie,
financiën en beheer wordt waar nodig en mogelijk samengewerkt.
We zijn op zoek naar iemand die:
 zich inzet voor activiteiten die aansluiten bij de verschillende generaties;
 zijn/haar focus van de werkzaamheden legt op jeugd, jongeren en
gezinnen;
 samen met de huidige predikant doorgaat met het experimenteren met
andere vormen van samenkomsten, naast de gebruikelijke kerkdiensten;
 de vrijwilligers binnen de gemeente ondersteunt;
 bij voorkeur een preekbevoegdheid heeft of wil verwerven.
Ben je enthousiast en wil je meer informatie, kijk op
www.immanuelkerkveldhoven.nl of bel met Anneke van der Linde (06 51195171),
voorzitter van de wervingscommissie. Je sollicitatie kun je tot en met 9 november
2018 richten aan Elise de Lange, secretaris van de wervingscommissie, via
vacature@immanuelkerkveldhoven.nl.
We willen de eerste gesprekken voeren op maandag 3 december en dinsdag 4
december.
Wij gaan er van uit dat als je solliciteert, je als kerkelijk werker geregistreerd staat in het kerkelijk
register van de Protestantse kerk.
*De vacature is voor een periode van 5 jaar. Mogelijk wordt de omvang van de vacature groter op
basis van projectgelden.

