
Toe aan een nieuwe uitdaging? 

Kom dan naar Schouwen ..! 

De Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee is een streekgemeente op de kop 

van Schouwen-Duiveland. Voor de kernen Burgh en Haamstede zoeken wij een 

predikant m/v (voltijds). 

Wie zijn wij… 

- Wij zijn een betrokken en actieve gemeente, die drijft op vele vrijwilligers, zowel 

denkers als doeners. 

- Wij zijn een open gemeente, waarbij de voormalige geloofsgemeenschappen nog 

hun eigen identiteit dragen en er meerdere manieren van geloven aanwezig zijn. 

- Wij bieden in een schitterende werkomgeving aan de kust een uitdagende functie 

aan, waarbij je de ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan 

verdere ontwikkeling van onze gemeente in voorbereiding naar de toekomst. 

- Wij mogen werken met twee predikanten (2 fte). Beiden dragen verantwoordelijkheid 

voor onze gehele gemeente. De predikant die wij zoeken, heeft zijn / haar pastorale 

aandachtsgebied in Burgh en Haamstede. 

Wie zoeken wij…. 

- Wij zoeken uiteraard een predikant die - samenwerkend met de reeds aanwezige 

predikant - leiding geeft aan pastoraat, eredienst en gemeenteopbouw.    

- die van elke eredienst  een belevenis van bezinning en ontmoeting  weet te maken. 

- die zich ook inzet voor inniger samenwerking en integratie van de 

geloofsgemeenschappen in de verschillende dorpen en      

- die gaat voor zodanige vernieuwingen dat deze kunnen bijdragen aan toekomst-

bestendigheid van onze kerkelijke gemeente. 

Tevens is ons beleid gericht op aanwezigheid van de kerk in de dorpskernen  

en op het uitdragen van gastvrijheid aan de vele recreanten.  

Wie ben je…. 

- Je bent betrokken. Je staat open voor mensen en hebt oprechte interesse in hun 

vreugde, zorgen en verdriet.  

- Je bent betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en kan de vertaalslag maken 

naar diaconale-missionaire activiteiten. 

- Je bent een groepsgericht leider: een teamspeler en verbinder. Met gevoel voor 

humor.  

- Je bent een vernieuwer, met oog voor haalbaarheid en je hebt ideeën hoe jonge 

mensen te betrekken met andere vormen van kerk-zijn. 

 

 Is dit een profiel dat bij je past, dan ben jij wellicht de predikant die wij zoeken. 

 

Verdere bijzonderheden kun je vinden op www.kerkopschouwen.nl. Desgewenst sturen we 

een uitgebreider informatiepakket. 

Voor overleg en vragen is beschikbaar Liesbeth Landman, tweede voorzitter van de 

beroepingscommissie: tel. 06 23567300 of per mail: landvalk@gmail.com. 

http://www.kerkopschouwen.nl/


Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen we je motivatie en CV graag voor           

10 mei 2022. Per mail aan de secretaris van de beroepingscommissie, Frans Dudok.             

Adres: beroepingswerk@pgschouwenaanzee.nl 
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