Door vertrek van de huidige ouderen-predikant, zoeken we voor de wijk Santpoort van de Protestantse
gemeente te Santpoort en Velserbroek, per 1 september a.s. een

Ouderenpastor,
(kerkelijk werker of predikant; voor 0.5 fte)
Wij zijn …
De wijkgemeente Santpoort vormt samen met de wijkgemeente in Velserbroek, één gemeente.
De wijk Santpoort telt circa 550 leden, de gemiddelde leeftijd is 61 jaar. De kerkdienst wordt
gemiddeld door 70 mensen bezocht. In de Dorpskerk huist een hechte gemeente. Een gemeente
waarin mensen trouw naar elkaar omzien, waar mensen op zondag, maar ook door de week
elkaar ontmoeten in allerlei activiteiten. We zijn aan het ‘pionieren’ om ook aantrekkelijk te zijn
voor iedereen voor wie het geloof of het instituut kerk niet zo veel meer betekent. Daarvoor is
een predikant in deeltijd werkzaam bij ons tot 1 september 2018.
Wij zoeken …
Onze huidige ouderenpastor stopt 1 september met haar werk. We zoeken per die datum, maar
liever eerder zodat zij haar opvolger/opvolgster kan inwerken, iemand:






die als hoofdtaak het pastoraat verzorgt onder de ouderen, met name 70+;
die (jongere) gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor ouderen;
die (bijbel)gespreksgroepen voor jong en oud opzet en begeleidt;
die volgens een af te stemmen rooster kan voorgaan in onze diensten;
die in voorkomende gevallen uitvaartdiensten kan leiden.

Belangrijk vinden we dat de ouderenpastor iemand is:
 met een warme persoonlijkheid, met humor en ernst;
 die begrip heeft voor - en kan omgaan met de verschillende (geloofs-)tradities waarin mensen
geworteld zijn;
 die belangstellend is en voor alles een luisterend oor heeft en die mensen op hun levensweg
vanuit gelovig perspectief pastoraal wil begeleiden;
 die vrijwilligers in de bezoekgroepen kan enthousiasmeren.
Wij bieden …
 een dienstverband van 0.5 fte voor de duur van 1 jaar,
 met nadrukkelijk de optie voor verlenging.
Bent u een …
 ‘Kerkelijk Werker’, ingeschreven in het register van de PKN, met een opleiding op het gebied
van theologie en pastoraat,
 of een (‘voortijdige’) emerituspredikant,
 of een predikant, die deze functie als nevenwerkzaamheid wil en kan vervullen,
dan vragen we u nadrukkelijk te reageren. Meer informatie sturen we op verzoek graag toe. Ook
op onze website kunt u veel vinden, zie www.pg-spvb.nl of bel/mail de secretaris van de
benoemingscommissie, Gerrit Out, tel. 0629-04709, email: benoemingscommissie@pg-spvb.nl
Naar dit emailadres kunt u ook uw sollicitatie sturen. Uiterste sollicitatiedatum is 15 juni.

