Wij, Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen in Leeuwarden, zoeken een predikant voor
24-32 uur per week, die zich geroepen voelt om samen
met ons te ontdekken wat het is om als gemeente kind van God te zijn in deze wereld
en in onze wijk.

Wij zijn een actieve wijkgemeente waar muziek in zit.
Wij willen er zijn voor mensen in de gemeente en de
wijk met behoefte aan veelkleurige viering, ontmoeting,
samen delen of met vragen over zingeving en geloof.
Wij willen er ook zijn voor dove en slechthorende
gelovigen, daarom zijn wij Kerngemeente van het
Dovenpastoraat Friesland.
Wij zijn een open oecumenisch gerichte gemeente
waar ruimte is voor alle mensen, ongeacht leeftijd,
komaf of geaardheid. Wij zijn eigentijds en eigenwijs,
mondig ook.
Jij bent lenig van geest in communicatie. Je hebt humor
en je hebt moed, lef om het goede en soms
ingewikkelde gesprek aan te gaan. Jij bent een
verbinder, kunt goed luisteren en verschil van mening
overbruggen.
Jij bent theoloog. Jij kunt het Woord inspirerend
uitleggen en vertalen naar het leven van alle dag met
alle grote vragen van deze tijd. Jij kunt dat voor jong en
oud en voor alle leeftijden daartussenin.
Met jou als predikant willen we de samenwerking
binnen de gemeente en binnen wijk en stad versterken,
nog meer mensen samenbrengen en ook
samenhouden.
Jij kunt als predikant rekenen op een actieve en
betrokken gemeenschap die jou in je werk
ondersteunt.
Wij geloven niet in toeval. Wel in dat het je toevalt.
Vallen wij als gemeente en jij als predikant elkaar toe?

Ben je geïnteresseerd om met ons de
toekomst in te gaan?

Wij nodigen jou graag uit nader kennis
met ons te maken.
Dit kan door contact op te nemen met
Margriet Visser, lid van de
beroepingscommissie,
telefoon: 06-19942969
of via ons e-mailadres:
beroepingscommissie@
kerkincamminghaburen.nl
Uitgebreide informatie is te vinden op
onze website
www.kerkincamminghaburen.nl

We ontvangen je reactie graag uiterlijk
voor 1 december 2022

