Achtergrond en profielschets vacature
De Protestantse gemeente Schouwen aan Zee bestaat sinds april 2019, na de fusie van vier
gemeenten in de kernen Burgh, Haamstede, Renesse/Noordwelle en Scharendijke. Samen
staan we sterker: met de samenvoeging zijn we beter in staat vorm te geven aan onze
pastorale, diaconale en missionaire opdracht in ons werkgebied, de Westhoek van
Schouwen. Onze gemeente is de thuisbasis van de pioniersplek Kloosterwelle.
We zijn een gastvrije en pluriforme gemeente met een open blik naar de wereld om ons
heen. Met name in de zomer mogen we veel toeristen verwelkomen in onze kerken.
Vanwege aanvaarding van een beroep heeft in augustus 2020 de predikant van de kern
Scharendijke afscheid genomen van onze gemeente. De predikant van de kern
Renesse/Noordwelle is in december 2020 met emeritaat gegaan. Door het vertrek van deze
predikanten daalt de formatie met 1,7 fte. Er is toestemming een predikant te beroepen met
volledige werktijd.
Daarom zoeken wij een inspirerende
Predikant M/V (40 uur) voor Renesse/Noordwelle en Scharendijke
die vanuit zijn of haar christelijk geloof de gemeente wil toerusten, verbinden en opbouwen
op een eigentijdse manier.
Wij zoeken een predikant die
- Samen met de andere predikant, met kerkenraad en kerkteams leiding geeft aan
pastoraat, eredienst en gemeenteopbouw
- De Bijbel uitlegt en vertaalt, zodat deze betekenis krijgt voor het dagelijkse leven en
aansprekend is voor een ieder
- Goed kan luisteren, openstaat voor mensen en een oprechte interesse heeft voor hun
vreugde, zorgen en verhalen
- Met de diaconie invulling geeft aan de maatschappelijke rol van de kerk in de
samenleving dichtbij en veraf

-

De uitdagingen (onder)kent die christen-zijn in deze tijd met zich meebrengt en de
gemeente daarin kan inspireren, bemoedigen en enthousiasmeren
Zich met alle betrokkenen van harte inzet voor de toekomstbestendigheid van Schouwen
aan Zee.

Voor Renesse/Noordwelle en Scharendijke vragen we iemand die
- Dorpspredikant wil zijn voor alle inwoners van de kernen met een goede antenne voor
de behoeften van de interessegroepen binnen de gemeente
- Visie heeft op hoe de samenwerking te organiseren van de geloofsgemeenschappen in
verschillende dorpen die eenzelfde predikant delen
- Zich geroepen weet om onze gastvrijheid via recreatiepastoraat uit te dragen naar de
vele vakantiegangers in de zomerperiode
- De samenwerking onderhoudt met de twee dorpsscholen, in het bijzonder rondom
kerkelijke feestdagen
- Actief bezig is met inhoud en vorm van de eredienst in overleg met organisten en leden
van de liturgiecommissie(s)
- Over leiderschapskwaliteiten beschikt, weet te organiseren en te delegeren maar ook
het vermogen heeft om in teamverband samen te werken
- In staat is vrijwilligers te enthousiasmeren en toe te rusten voor hun pastorale en andere
taken
- Woonachtig wil zijn in het werkgebied van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee.
Er zijn twee pastorieën beschikbaar, in Renesse en in Scharendijke.
Wij bieden:
- Een gastvrije gemeente in een prachtig recreatiegebied langs de Noordzeekust
- Veel actieve en enthousiaste vrijwilligers, doeners en denkers.
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, dan ontvangen we graag je motivatie en CV bij het
secretariaat van de beroepingscommissie, beroepingswerk@pgschouwenaanzee.nl

