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Achtergrond 

Sinds 31 december 2019 vormen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk samen de 

Protestantse Gemeente Kollumerzwaag. Wij vormen een open en missionaire geloofsgemeenschap, zijn 

eigentijds en toekomstgericht. Wij belijden ons geloof bewust in de voetsporen van de geloofstradities. 

Omdat onze predikant met emeritaat is gegaan zijn wij op zoek naar  

een predikant m/v voor 1 fte 

Van onze nieuwe predikant verwachten wij dat hij of zij: 

Prediking en eredienst 

➢ de Bijbelse boodschap predikt en heilig vuur in de gemeente brengt, zodat deze betekenis krijgt voor 

het dagelijkse leven en aansprekend is voor ‘jong’ en ‘oud’. 

➢ alle gemeenteleden bij de viering van de eredienst betrekt ongeacht leeftijd of achtergrond. 

 

Gemeenteopbouw en pastoraat 

➢ goed kan luisteren, openstaat voor mensen en een oprechte interesse heeft voor de vreugde, zorgen 

en verhalen. 

➢ hart heeft voor de jeugd, hun leefwereld kent en in staat is contact met hen te maken en de Bijbelse 

boodschap aan hen over te brengen. 

➢ een belangrijke bijdrage levert in de gemeenteopbouw. 

➢ proactief betrokken is bij de begeleiding en toerusting van vrijwilligers in het pastoraat. 

➢ de uitdagingen (onder)kent die christen-zijn in deze tijd met zich meebrengt en de gemeente daarin 

kan inspireren, bemoedigen en enthousiasmeren. 

 

Samenwerking en inzet 

➢ samen met de kerkenraad uitvoering geeft aan het beleidsplan. 

➢ werkt in teamverband met de huidige kerkelijk werker en de jongerenwerker. 

➢ een bruggenbouwer is die een goede antenne heeft voor de behoeften van de interessegroepen 

binnen en buiten de gemeente. 

➢ sterk samenbindend/verbindend is. 

  

https://kerkinkollumerzwaag.nl/wp-content/uploads/2022/08/Beleidsplan-2022-2025_PGK.pdf
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Tenslotte 

Wij zoeken iemand: 

➢ die achter onze missie en visie staat. 

➢ bij voorkeur met ervaring als voorganger. 

➢ die vertrouwd is met de hedendaagse media en communicatiemiddelen. 

➢ die bereid is binnen de gemeente te wonen. Hiervoor is zo nodig een pastorie beschikbaar. 

➢ die zichtbaar is in het dorp. 

➢ die proactief meedenkt in diverse commissies. 

➢ openstaat voor de al bestaande contacten met de 2 andere kerkelijke gemeenten in ons dorp. 

https://kerkinkollumerzwaag.nl/visie/

