Vacature voor een structurele bijstand (2 jr.) voor de pastorale wijk Noord in
de Hervormde gemeente Nieuwleusen
Wegens het naderende emeritaat van een van onze predikanten zijn wij per 1
december 2022 en voor de duur van ca. 2 jaar op zoek naar een structurele
hulpdienst (predikant, proponent, emeritus; m/v), voor de verzorging van het
pastoraat, en invulling van 20 a 30 preekbeurten per jaar.
Het gewenste aantal Fte bedraagt tussen de 0,4 en 0,8 (desgewenst is een fulltime
aanstelling ook mogelijk). Een en ander valt in nader overleg vast te stellen.
Wij verwachten dat u in wijk Noord gedurende bovenvermelde periode het pastoraat
verzorgt, voor gemiddeld 10-20 uur per week. Daarbij denken wij aan zieken, crisis
en rouwpastoraat, en ook bezoekwerk aan mensen in alle leeftijdscategorieën
binnen onze gemeente die dit op prijs stellen. Ook verwachten wij dat u beschikbaar
bent voor het leiden van reguliere diensten, trouwdiensten en begrafenissen, dus
flexibiliteit in uw agenda is gewenst. Naast u en de collega predikant waar u in
collegialiteit mee samenwerkt, is er een team van ouderlingen en
bezoekmedewerkers die het reguliere pastoraat mede verzorgen.
De Hervormde gemeente Nieuwleusen - wie zijn wij?
De Hervormde gemeente Nieuwleusen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland.
In het plaatselijk beleidsplan staan de identiteit en missie van onze gemeente als
volgt geformuleerd:
”Wij zijn gemeente van Jezus Christus, die onze Heer en Heiland is.
Wij weten ons geroepen God en onze naaste te dienen.”
De Hervormde gemeente Nieuwleusen is een echte volkskerk met haar wortels in
het midden van de Sallandse cultuur en volksaard, waar het belangrijk is om te
zoeken en te leven naar wat ons werkelijk bindt. Aan de ene kant is dat de traditie
van Schrift, kerk en belijdenis, maar aan de andere kant staan we open voor de
mogelijkheden en ontwikkelingen van huidige tijd. In onze gemeente wordt niet in
hokjes gedacht. Dit is te omschrijven als ‘open-confessioneel’.
Kenmerkend voor de gemeente is, dat de meeste van haar leden praktisch zijn
ingesteld. Het ”doen” van het geloof staat voorop.
In de wekelijkse zondagse samenkomsten wordt door onze trouwe schare een sterke
saamhorigheid gevoeld. In deze diensten, met de Bijbel (NBV21) als leidraad en met
de verkondiging van het Evangelie is er een plek voor iedereen, van jong tot oud.
Deze diensten worden ondersteund door onze vaste organisten en ons actieve
AV-team middels beeld en geluid.
Voor de jeugd is er de kinderoppas, kindernevendienst, en de tienernevendienst.
Organisatiestructuur
De gemeente beschikt over twee kerkgebouwen: de Grote Kerk (1829) en de
Maranathakerk (1965).
De gemeente kent sinds 2014 één grote kerkenraad, waar beide predikanten deel
van uitmaken.

Slechts voor het pastoraat is er sprake van een tweedeling: ds. L. Hoekstra verzorgt
het pastoraat voor, de straks vacante, wijk Noord, en ds. G.A. Trouwborst verzorgt
het pastoraat voor wijk Zuid.
Het totaal aantal pastorale eenheden voor de gemeente bedraagt: 1470.
Het totaal aantal pastorale eenheden voor wijk Noord bedraagt: 687.
Bovendien bevindt de Hervormde gemeente zich op dit moment in een Samen op
weg proces met de Gereformeerde Kerk te Nieuwleusen. Dit proces verkeert in een
vergevorderd stadium. Naar verwachting zal binnen enkele jaren de nieuw te
vormen gemeente een feit zijn. Dit vormt de reden dat er ter overbrugging een
structurele bijstand gezocht wordt voor in ieder geval het pastoraat en de prediking.
Wanneer de nieuw te vormen gemeente een feit is, zal in gezamenlijkheid een
predikant worden beroepen in de komende vacature (die dan onderdeel zal zijn van
een nieuwe formatieplaats).
Informatie en contact
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Hendrien
Zieleman-Bloemers (voorzitter kerkenraad): hendrienzieleman@pknnieuwleusen.nl.
Tevens nodigen wij u uit uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae uiterlijk 31 juli
aan haar toe te sturen.

