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Als Protestantse Gemeente Velp zijn wij op zoek naar een  

Predikant (m/v) 
voor max 0,8fte 

die in principe voor een periode van 5 jaar samen met de huidige predikant ons wil begeleiden een 

bloeiende gemeente te zijn. 

 

 

Onze missie  

Geloven is voor ons als gemeente geen vaststaand gegeven, maar een weg die je kunt ontdekken. 

De PG Velp wil iedereen de gelegenheid bieden om de eigen spiritualiteit te ontwikkelen. In een 

sfeer van openheid bieden we een ontmoetingsplaats aan iedereen die in gesprek wil over geloofs-

en levensvragen.  

De bron van inspiratie daarbij is het geloof in God als bron van liefde en leven.  

Wij voelen ons geïnspireerd door Jezus de Levende, die als mens Gods bedoelingen voor ons heeft 

onthuld.  

Uw belangrijkste taken  

Wij zoeken een gemeentepredikant die niet alles alleen hoeft te doen, maar - samen met de huidige 

predikant - de grote lijn bewaakt en bewaart. Dat betekent dat u voluit gemeentepredikant bent, 

terwijl de uitvoerende werkzaamheden zich concentreren op eredienst, pastoraat en het werken 

vanuit de kerk in het dorp Velp. Samen met de huidige predikant zult u taken verdelen, waarbij er 

rekening wordt gehouden met de individuele kwaliteiten.  

Eredienst  

Wij vinden een goed verzorgde viering belangrijk, waar plaats is voor muziek en exegese er toe doet. 

Vanuit het verhaal van God maakt u verbinding met de vragen waar wij vandaag voor staan. U gaat 

graag voor, waarbij we open staan voor vernieuwing.  

(Ouderen) pastoraat  

Er zijn veel oudere gemeenteleden waarvoor pastoraat belangrijk is. Zowel de inhoud (bezoekwerk) 

als de wijze waarop het pastoraat de komende jaren vorm moet krijgen, zal veel van uw aandacht 

vragen.  
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Kerk voor ons dorp Velp  

Wij vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt over hoe wij ons als PG Velp zichtbaarder kunnen 

maken in het dorp ten behoeve van de Velpse samenleving. Een deel van uw taak is om een 

gevarieerd programma van vorming en toerusting samen te stellen om van onze kerk een 

ontmoetingsplaats te maken waar een ieder zich thuis voelt. Met bestaande groepen (zoals 

Diaconaat) geeft u methodisch vorm aan het aanwezig willen zijn in het dorp, met name voor hen 

die een steun in de rug nodig hebben.  

Overige taken  

- Bijdragen in de ontwikkeling van beleid inzake jeugdwerk.  

- Begeleiden van nieuwe vormen van bestuur van de kerk daar waar de balans tussen de 

bestuursvorm en de veelheid van taken in gedrang komt.  

Kernkwaliteiten en competenties.  

Wij vinden de volgende kernkwaliteiten en competenties belangrijk: 

- Eigen spiritualiteit gebruiken om met ons zoekend en tastend een weg te gaan in het 

voetspoor van Jezus de Levende. 

- Enthousiasmerend kan voorgaan in de eredienst. 

- Empathisch en communicatief sterk (als mensen-mens in staat om met alle niveaus in de 

gemeente en divers gedrag van mensen om te kunnen gaan). Actief luisteren en tactvol. 

- Samenwerken met de huidige predikant, bestuur en vrijwilligers en oog hebben voor de 

verschillende posities van al deze werkers in de kerk. 

- Helicopterview. 

- Ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen. Daadkrachtig in een teamcultuur.  

Wat wij bieden: 

- Een gemeente met een enthousiast, actief en betrokken team van bestuurders en vrijwilligers. 

- Een prachtige omgeving om in te wonen (bosrijke omgeving in een rustig dorp vlakbij de 

stad waar veel culturele activiteiten voorhanden zijn). 

- Geen eigen pastorie, maar graag helpen wij u in het zoeken naar een woonruimte. 

- Goed openbaar vervoer.  
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Op onze site vindt u het profiel van de gemeente en het volledige profiel van de predikant: 

http://pknvelp.nl/vacatures.  

Wij hopen dat u door dit profiel geïnteresseerd bent geraakt in onze gemeente en dat het vragen 

oproept. Van harte nodigen wij u uit met ons contact op te nemen, telefonisch of per mail. Wij 

vragen u in de sollicitatiebrief uw motivatie voor onze gemeente aan te geven en te beschrijven op 

welke wijze u ervaring heeft opgedaan met de door ons aangegeven prioriteiten. Uw brief zal met 

interesse en zorgvuldigheid gelezen worden. 

 

 

 

De volgende personen zijn voor nadere informatie bereikbaar: 

De voorzitter van de kerkenraad, Ton Schimmel 

E-mailadres: vz.kerkenraad@pgvelp.nl 

Tel. 06-5388 2515. 

De scriba, Marja Rutten  

E-mailadres: scriba@pgvelp.nl  

Tel. 06-5110 4490.  

Wij verwachten uw sollicitatie voor 1 februari 2023 per mail te ontvangen op het mailadres: 

beroepingscommissie@pgvelp.nl. of scriba@pgvelp.nl. 

http://pknvelp.nl/vacatures
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