
 

 

 

Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp   
vraagt geïnteresseerden te reageren op de vacature: 

 

predikant (0.75 FTE) 

 

De nieuw gevormde PKN-gemeente is per 01-01-2021 ontstaan door de fusie van drie tot op dat 
moment zelfstandige gemeenten.  
De formatie omvat 1.5 FTE, te vervullen door 2 predikanten.  
Er is een jeugdwerker voor 12 uur per week. 

 

We schetsen graag een profiel van onze gemeente: 

- onze kerkelijke gemeente, midden-orthodox van karakter, valt voor een groot deel 
samen met c.q. is sterk betrokken op het sociale leven in onze drie dorpen; 

- naoberschap, ook in kerkelijke zin, ervaren we als een groot goed; 
- maar we kijken verder dan de eigen gemeente: we zijn een gemeente met een groot 

diaconaal besef en adopteren van harte diaconale projecten; 
- zowel in vieringen als pastoraat willen we er zijn voor jong en oud; 
- de realiteit is echter dat mensen onder de 50 jaar zich niet altijd meer aangesproken 

voelen door de traditionele wijze van gemeente-zijn; daarom zoeken we (met behoud 
van het goede dat er is) eigentijdse vormen en nieuwe wegen: 

o vieringen waarin de Bijbelse boodschap naar het leven hier en nu wordt vertaald 
met inzet van digitale mogelijkheden, aandacht voor eigen beleving en ruimte 
voor humor en creativiteit; 

o ontmoetingen waarbij we naar nieuwe vormen zoeken; zowel in het pastoraat 
als op het gebied van geestelijke vorming & toerusting. 

- de fusie heeft daarvoor nieuwe energie en nieuw elan gemobiliseerd in een aantal 
werkgroepen:  

o zo kennen wij de Werkgroep Vieren; 
o is er de Werkgroep Pastoraat, Vorming & Toerusting; 
o hebben we een enthousiaste commissie PR & Communicatie; 
o en is onze creatieve jeugdwerker bezig ons jongerenproject ‘The Buzzz’ als  

pioniersplek erkend te krijgen 

Samengevat: 

- een gemeente met potentie, maar net nieuw gevormd; 
- een gemeente waaraan nog aan alle kanten gebouwd moet worden; 
- een gemeente waarin u deel gaat uitmaken van het pastoresteam, samen met de 

andere predikant, jeugdwerker en stagiair kerkelijk werker. 

 
 
  



 

 

 
Wij zoeken een predikant m/v 
die het hart een sprongetje voelt maken bij het lezen van deze advertentie en op wie van 
toepassing is dat hij/zij: 

- leeft en werkt vanuit een persoonlijk geloof in God; 
- actief het persoonlijk geloofsgesprek zowel met individuele gemeenteleden als in 

groepsverband aangaat; 
- de woorden humor, inspirator en eigentijds op zich van toepassing weet; 
- met creativiteit eigentijdse vormen van vieren en kerk-zijn realiseert; 
- met name mensen onder de 50 in beweging brengt en aan elkaar verbindt. 

 
En bij voorkeur geldt voor u dat u: 

- energiek bent en aantoonbare ervaring hebt; 
- oog hebt voor het goede dat we willen behouden, maar daarnaast graag nieuwe wegen 

zoekt; 
- netwerken en eigentijds communiceren ‘in de genen’ hebt; 
- goed kunt samenwerken en het liefst in teamverband functioneert. 

 

 

Verdere informatie:   

- Op onze website: www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl kunt u de presentatiegids, die ter 
gelegenheid van de fusie verscheen, downloaden. 

- Er is geen pastorie voorhanden, maar indien gewenst kan er in woonruimte worden 
voorzien. 

- Onze kerkelijke gemeente is gesitueerd in de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-
Zutphen en valt onder zowel de gemeente Apeldoorn als de gemeente Voorst. 
Via www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/vacaturepredikant kunt u zich verder oriënteren. 
 

Sollicitaties kunt u tot 20 november richten aan: beroepingscommissie@pgkvw.nl  

  


