Profiel predikant met specialisatie jeugdwerk (0,75 fte/50% taak jeugdwerk)

De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is op zoek naar een actieve, inspirerende en
verbindende PREDIKANT (m/v) voor 0,75 fte waarvan 50% voor het jeugdwerk.
Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten telt ca. 1700 leden in het dorp Warnsveld, de
plattelandswijken Warken en oud-Leesten en de stadswijk Leesten. Veel vrijwilligers zijn actief in
onze gemeente: een levendige kerkgemeenschap met leden die op heel verschillende wijzen
betrokken zijn rond de prachtige Martinuskerk.
In de gemeente zijn twee predikanten, een organist en een cantor werkzaam.
Er zijn goede en soms intensieve contacten met een naburig AZC.
De kern van ons gemeente-zijn is gebaseerd op het Woord van de Eeuwige en wordt weergegeven in
onze visie:
De protestantse gemeente van de Martinuskerk wil in verbinding met en geïnspireerd door de
Eeuwige als een actieve en gastvrije gemeenschap midden in de samenleving staan.
Vier kernwaarden staan voor ons centraal (zie ook ons beleidsplan 2019-2022):
•
•
•
•

Verbinding en ontmoeting
Nieuwsgierigheid en aandacht
Gastvrijheid
Solidariteit.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar webpagina: pknwarnsveld.nl.

Wat verwachten we van jou:
Vanuit je geloof en persoonlijkheid kun je goed omgaan met gemeenteleden van verschillende
leeftijdsgroepen en achtergrond.
Je bent gemakkelijk aanspreekbaar en weet mensen te boeien als voorganger.
Als predikant beschik je over onderstaande eigenschappen om goed te kunnen functioneren in onze
gemeente:
Luisteren: je kunt goed luisteren en relativeren en bent in staat om in het pastoraat de
juiste balans te vinden tussen "nabijheid en distantie".
Samenwerken: Je kunt goed samenwerken met beide collega’s en vrijwilligers en je bent je
daarbij bewust van je specifieke rol. Ook heb je oog voor de samenwerking met andere
kerkelijke en met maatschappelijke organisaties.
Flexibel zijn: Je past je gemakkelijk aan in een nieuwe situatie en omgeving en kunt snel
schakelen waar het gaat om het geven van voorrang aan wat belangrijk is. Tegelijkertijd is
het van belang je eigenheid te behouden.
Motiveren: Je kunt het werkplezier van de vrijwilligers vergroten, je wilt samen met de
kerkenraad de kernwaarden nastreven én je kunt makkelijk contact leggen met kinderen en
jongeren en volop ruimte bieden voor hun vragen en ideeën.

Verbinden: Je bent in staat een goede band met mensen op te bouwen, je bent open en
belangstellend en het liefst ook gezegend met een vleugje humor.
Je toont inzet, waardoor de bereidheid van anderen om samen te werken groter wordt.
Werken met moderne media: Je staat open voor gebruik van nieuwe media en bent bekend
met o.a. Instagram, Twitter en Snapchat, om ook op deze manier aan te kunnen sluiten bij de
leefwereld van jongeren. Tegelijkertijd laat je niet door iedere hype meeslepen en zet je de
telefoon ook wel eens uit.

Ten aanzien van het jeugdwerk:
- heb je affiniteit met jongeren
- schuw je een openhartig gesprek niet
- breng je nieuwe energie en frisse ideeën in en sta je open voor ideeën van anderen
- kun je tegen een stootje maar laat je niet over je lopen
- slaag je erin generaties met elkaar te verbinden
- kun je inhoudelijk en organisatorisch activiteiten voor kinderen/jongeren
ondersteunen en begeleiden

De kerkelijke organisatie en jouw functioneren daarin
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is verdeeld in drie wijken.
In elke wijk is een predikant actief met een taakomvang van 0,5 - 0,7 fte.
Er is een kleine kerkenraad werkzaam (met predikanten en voorzitters van de colleges) die
maandelijks vergadert en een grote kerkenraad die een paar keer per jaar samenkomt.
Wij kennen ambtsdragers en taakdragers.
Er zijn verschillende vormen van jeugdwerk voor de leeftijd van 4 tot 16 jaar.
In het jeugdwerk wordt regelmatig samengewerkt met de Protestantse Gemeente van Zutphen.
Verder zijn er tal van commissies actief, van archief tot stiltecentrum.
Samen met jou willen we ons graag inzetten voor een levendige en kleurrijke gemeente, waar
jongeren en ouderen mee doen en zich thuis voelen.
Wat bieden wij.
Je komt terecht in een enthousiaste kerkgemeenschap, waar veel belang wordt gehecht aan de plek
van kinderen en jongeren. De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten beroept de nieuwe
predikant voor onbepaalde tijd. Wij vinden veiligheid in het kerkenwerk belangrijk; daarom is voor de
aanstelling als predikant een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

