
         

 

 

De Protestantse Gemeente Smilde (40%) en de Protestantse Gemeente Hoogersmilde (20%) 
zoeken samen een nieuwe predikant / kerkelijk werker   

Wij zijn op zoek naar een inspirerend persoon die samen met vele vrijwilligers verder wil werken aan 
de opbouw van onze beide Protestantse Gemeenten. Hij/zij straalt positiviteit uit over het 
voortbestaan en het belang van de christelijke kerk in onze samenleving.  
 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 
 

 In het midden van de gemeente staat met feeling voor de jeugd/jongeren 

 Met enthousiasme in staat is om jongere en oudere gemeenteleden te boeien en te binden 

 Een verbindende factor is zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente 

 In de erediensten traditie en eigentijdse vormen weet te combineren tot uitnodigende 
vieringen, inspireren voor alle leeftijdsgroepen  

 Initiatief kan nemen en samen met de huidige predikant een goed team kan vormen 

 Gebruik kan maken van en weet hoe om te gaan met sociale media 

 Met ons op zoek gaat naar hoe we als christen handen en voeten kunnen geven aan ons 
geloof in de huidige samenleving 

 Samen met de gemeente laat zien wat de kerk, ook in deze tijd, aan de maatschappij te 
bieden heeft en zelf zichtbaar is in ons dorp 

 Goed luistert en van daaruit mensen op een positieve manier weet te inspireren in hun 
verscheidenheid in geloofsbeleving en als mens 

 Bereid is om vanuit specifieke behoeften en wensen uit de gemeente nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen en te ontplooien en gemeenteleden motiveert om te participeren in kerk en 
samenleving 

 
Kerkdienst:  
U bent in staat helder te (s)preken vanuit de Bijbel en dit te vertalen naar de hedendaagse tijd. In 
vieringen en themadiensten wilt u gebruik maken van een combinatie van traditionele en moderne 
(pop)muziek, interactie en vernieuwende werkvormen om de vertrouwde boodschap uit de Bijbel op 
een duidelijke en inspirerende wijze over te brengen aan iedereen van jong tot oud. Ook kunt u 
samen met onze jeugd diensten voorbereiden en hen helpen in hun beleving van het geloof. 
 
Pastoraat:  
U heeft feeling voor de gemeente en voelt zich betrokken bij wat er leeft. Daarnaast geeft u actief en 
initiatiefrijk invulling aan het pastoraat binnen de gemeente in voor en tegenspoed. Voor de 
persoonlijke (geloofs)vragen biedt u een luisterend oor en geeft u, indien nodig, handvatten ter 
ondersteuning. U bent laagdrempelig en gemakkelijk te benaderen, goed luisteren is een 
automatisme van u. U wilt graag midden in het dorp staan en u bent enthousiast en straalt dit ook 
uit. 
 
 
 
 
 
 
 



Inspiratie, bezinning, ontmoeting en projecten  
U werkt actief mee aan diverse activiteiten in onze gemeente, zoals gespreksgroepen, jongerenwerk 
(kamp), gezamenlijke maaltijden en thema-avonden. Daarnaast kunt u betrokken worden bij de vele 
activiteiten van onze kerk in de burgerlijke gemeente. 
 
De Protestantse Gemeente Smilde – Hoogersmilde biedt: 
 

 een gemeente waarin het geloof in alle diversiteit wordt beleefd en vormgegeven 

 ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling 

 vele vrijwilligers om mee samen te werken 

 twee mooie en sfeervolle monumentale kerkgebouwen 

 een uitdagende baan van 60% 
 
Herkent u zichzelf in bovenstaande profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. 
Ook als u net afgestudeerd bent als predikant/kerkelijk werker nodigen wij u van harte uit om te 
reageren op onze vacature. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Harry Pijpker (voorzitter beroepingscommissie),  
Tel.nr. 06-133 24 450 of -e-mail: hpijpker@kpnmail.nl 
 
Uw sollicitatiebrief en CV  kunt u richten aan Jenny de Rooij (secretaris beroepingscommissie),  
e-mail: jpderooijmons@gmail.com. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 16 oktober 2020 a.s. 
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