Ben jij de nieuwe energieke predikant voor Middengeneratie en Jeugd in de
Protestantse Gemeente Soest?
(Projectpredikant 0,5 fte voor een periode van 2 jaar)
De Protestantse Gemeente Soest is op zoek naar een enthousiaste en ondernemende predikant die
vormgeeft aan de kerk van de toekomst en zich richt op de invulling van vieringen en kerk-zijn voor
middengeneratie en jeugd.

Protestantse Gemeente Soest
In de PGS willen we elkaar vertrouwd maken met de liefde van God. We ondersteunen elkaar in
persoonlijke geloofsbeleving en geloofsgroei. Tegelijk willen wij ruimte geven om samen te zoeken naar
vormen van geloofsgemeenschap, om Jezus Christus te leren kennen en te volgen.
Vooral bij de middengeneratie is er behoefte aan nieuwe vormen van kerk-zijn. We zoeken naar
vernieuwing en er is ruimte voor verandering en nieuwe initiatieven.
De vier Protestantse wijkgemeenten van Soest zijn in 2017 samengegaan één gemeente met één
kerkenraad. Het pastoresteam werkt voor de PGS als geheel.
Profielschets
Wij zoeken een predikant die ………….
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leeft en werkt vanuit persoonlijk geloof in God
De Bijbelse boodschap vertaalt naar ons leven hier en nu
De middengeneratie inspireert en met elkaar verbindt
Kinderen, in het bijzonder tieners, aanspreekt
Graag nieuwe wegen zoekt en mensen in beweging brengt
Netwerken en eigentijds communiceren ‘in de genen’ heeft
Samenwerkt en liefst in teamverband optrekt
Een doener met humor is
Met creativiteit eigentijdse vormen van vieren en kerk-zijn realiseert

Gezien de samenstelling van het huidige predikantenteam, nodigen we vooral vrouwen uit te solliciteren.
Aanstelling via het mobiliteitscentrum van PKN als ambulant predikant gedetacheerd in de Protestantse
Gemeente Soest voor een projectduur van 2 jaar.
Meer informatie over de PGS is te vinden op www.geloveninsoest.nl. Voor specifieke vragen kun je contact
opnemen met Marco van Amstel 035-8883843 (’s avonds) of via email.
Reacties met CV en korte motivatie insturen per mail uiterlijk 19 april via beroepingscommissie@pgsoest.nl.

Onder voorbehoud van richtlijnen RIVM met betrekking tot het Corona virus, staan gesprekken met
kandidaten op zaterdag 9 mei gepland.

