De Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer (0,6 fte) en
de Gereformeerde kerk van Anna Jacobapolder (0,2 fte) zoeken samen een

ervaren predikant (m/v)
Een predikant die met enthousiasme met onze gemeentes op weg wil gaan
naar de toekomst, iemand met een pastoraal hart, die in staat is om goed te
communiceren met alle generaties en vaardig is op sociale media.
We zoeken iemand die in erediensten en gesprekken het Woord weet te vertalen
naar de actualiteit van de 21e eeuw, die aandacht heeft voor liturgie en muziek in de
dienst, maar ook over de kerkmuren heen naar de samenleving kijkt. Iemand die:
• openstaat voor oecumene
• samenwerkt met een nog aan te stellen jeugdwerker
• samenwerkt met andere gemeentes op de Brabantse Wal
• bereid is om zich te vestigen in de regio
• en samen met ons wil zoeken naar nieuwe manieren van kerk-zijn
Wie wij zijn:
Halsteren/Nieuw Vossemeer telt 590 leden en Anna Jacobapolder 170.
Alle leeftijden van pril tot grijs zijn daarin vertegenwoordigd.
• We zijn veelkleurig wat betreft geloofsopvattingen en respecteren elkaar
• We hebben meerdere actieve werkgroepen met betrokken vrijwilligers
• Er heerst een warme sfeer van mensen die naar elkaar omzien
Wat wij bieden:
• Een actieve, open en (maatschappelijk) betrokken geloofsgemeenschap
• Een gemeente die ook buiten de zondagse erediensten een gastvrij huis is voor
mensen uit de buurt met o.a. koffieochtenden, open kerk, lezingen, jeugdsoos,
boekenmarkt en een gezellige Kerstmarkt
• Drie mooie kerkgebouwen met verschillende mogelijkheden
• Een prachtige woonomgeving nabij bos, water en historisch Bergen op Zoom
• Onze twee gemeentes hebben al tien jaar een gemeenschappelijke predikant.
Dat leidde tot een vruchtbare samenwerking met behoud van de eigen identiteit
van elke gemeente.

Bent u geïnteresseerd om met ons de toekomst
in te gaan? We nodigen u graag uit nader met
ons kennis te maken! Dat kan door contact op te
nemen met de voorzitter van onze beroepingscommissie, de heer B. van Weesep (telefoon
0164-68 39 41 of 06 51 19 69 91) of via ons mailadres: beroepingswerk4661@gmail.com
Er is een uitgebreid informatiepakket samengesteld, dat u op aanvraag zal worden toegezonden. Uw eerste oriëntatie kan natuurlijk
ook via de websites van onze gemeentes,
onze Facebookpagina’s of via de rubriek
‘Kerkzoeker’ op de website van de PKN.
We zien uit naar uw reactie!
Graag uiterlijk 13 juni 2022.

 halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
/pghnv

 anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/
/Kerkannajacobapolder

