
De Protestantse Gemeente  
De Ark te Reeuwijk  
zoekt een predikant 
(V/M) voor 0,8 Fte. 
 
  Wij zijn:       Wij zoeken een: 
 

Inspirerend: 
Ruimte om tot jezelf en God 
te komen 
Leven met aandacht 
Zoeken en vertrouwen 
Rustpunt 
Opladen 
Christelijk 
Werkplaats van geloof 
 

 
 

 

 
Visionaire predikant, die een duidelijke visie heeft 
op de functie van het Christelijke geloof in het 
persoonlijke en maatschappelijke leven en de rol die 
een kerkgemeenschap hierbij vervult;  
 
Enthousiaste predikant, die vanuit haar/zijn visie 
en persoonlijke geloofsbeleving de gemeente tijdens 
de erediensten telkens weer weet te inspireren en te 
vitaliseren; 
 
Creatieve predikant, die openstaat voor nieuwe 
wegen en methodes voor geloofsoverdracht, ook 
buiten reguliere vieringen om en daardoor ook 
jongeren kan aanspreken; 
 
Betrokken predikant, die vanuit oprechte 
belangstelling voor mensen zich van harte 
bezighoudt met pastoraat en met de organisatie van 
het overige pastoraat (o.a. crisis pastoraat); 
 
Stimulerende predikant, die de samenhang en de 
zelfredzaamheid binnen de gemeente bevordert en 
gemeenteleden stimuleert door aandacht, goede 
coördinatie en coaching; 
 
Flexibele predikant, die goed kan omgaan met en 
aangetrokken wordt door de pluriformiteit van de 
gemeente en deze weet te gebruiken om de 
doelstellingen van de gemeente te bereiken; 
 
Communicatieve predikant, die transparant durft te 
zijn, kan reflecteren en die in staat is om ook via de 
(sociale) media “De Ark van Reeuwijk” onder de 
aandacht te brengen; 
 
Durvende predikant, die ook buiten de kaders kan 
denken en buiten gebaande wegen durft te treden; 
 
Positieve predikant, die open, enthousiast en 
communicatief is en humor heeft. 

 
Geïnteresseerd? 
Voor u is een informatiepakket op aanvraag 
beschikbaar waarin o.a. is opgenomen: een profiel 
van de predikant en een beschrijving van onze 
Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk.  
Meer informatie over onze gemeente is te vinden op 
www.pgdeark.nl   
 
Bent u geïnteresseerd en past u in het profiel dat wij 
schetsen, dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet.  
U kunt uw brief tot uiterlijk 20 juni 2018 sturen naar 
onderstaand (mail)adres. Ook voor nadere informatie 
kunt u zich wenden tot de secretaris van de 
beroepingscommissie en scriba: Mw. Joke Timmers. 
joke.timmers@kpnmail.nl Tel: 0182 393342 (na 19hr) 
Postadres: Oudeweg 78, 2811 NW Reeuwijk. 
 

Samen: 
Ontmoeting 
Jong & oud 
Gezellig & inhoudelijk 
Verbondenheid 
Gemeenschap 
Enthousiast 

 

 
 

Betrokken: 
Dorp & samenleving 
Hulp dichtbij & wereldwijd 
Verantwoordelijk 
Woorden & daden 
Dienstbaar 
Zorg voor de aarde 
 

 

 

Open: 
Veelkleurig 
Ruimte 
Respect 
Liturgisch breed 
Aanstekelijk 
Zelfbewust 
Iedereen is welkom 
 

 

 

Nu: 
Eigentijds 
Taal van nu 
Aansprekend 
Laagdrempelig 
Moderne media 
Jongeren doen mee 
 

 

 

2811 
Reeuwijks 
Van en midden in het dorp 
Zichtbaar 
Meedoen 
Uitnodigend 
Beschikbaar 
Plaats van bezinning 
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