
 
 

  
 
De Federatie Protestantse Parkstadgemeenten (Zuid-Limburg) zoekt een 

inspirerende predikant (m/v) voor 1,0 fte  

  
Wij zijn…...  
een federatie van drie gemeenten in Parkstad die open en gastvrij wil zijn. Waar verschillen 
tussen mensen en de manier waarop ieder het geloof beleeft, niet worden uitvergroot, maar 
gerespecteerd. We willen een plek zijn, waar velen zich thuis voelen en geïnspireerd worden: 
jong of oud, meelevend of minder betrokken, leden die in de traditie van de kerk zijn 
opgegroeid of nieuwkomers. Onze kerkdiensten zijn aansprekend en eigentijds en vormen 
het kloppend hart van onze gemeente. Wij zijn ook een vergrijzende gemeente op weg naar 
een fusie met voorlopig behoud van de drie kernen. Er wordt al op alle gebieden van het 
kerkelijk leven intensief samengewerkt en samengekerkt. Om een toekomstbestendige 
gemeente te worden, hebben wij behoefte aan coaching en begeleiding bij het steeds 
zelfstandiger opnemen van taken.  De komende 4 jaar kan de predikant ondersteund 
worden, door de inzet van bijvoorbeeld een kerkelijk werker.   
  
U als predikant……..  
- dient gezien uw taak als coach en stimulator over enige jaren ervaring als 
gemeentepredikant te beschikken;  
  
- bent in staat de gemeente in woord en daad te inspireren en het geloofsgesprek te 
stimuleren in kerk en maatschappij;  
  
- vervult als coach en stimulator een leidende rol in de ontwikkeling van gemeenteleden van 
de drie kernen op het terrein van pastoraat, diaconaat en verzorging/ondersteuning van 
kerkdiensten;  
  
- verleent (crisis)pastoraat in die gevallen dat deze niet door gemeenteleden vervuld kan 
worden;  
  
- bent in staat inspirerende en eigentijdse kerkdiensten te verzorgen waarin het geloof 
‘handen en voeten’ krijgt;   
  
- en staat open voor een goede relatie met andere christelijke geloofsgemeenschappen.  
  
  
Herkent u zich in deze beschrijving en trekt deze uitdaging u aan, neem dan contact op met 
de secretaris van de beroepingscommissie. Zij stuurt u graag een uitgebreide profielschets 
van gemeente en predikant.   
  
Meer informatie over ons kunt u vinden op: www.pknparkstad.nl 
   
 
  

http://www.pknparkstad.nl/


 
 

  
U kunt uw sollicitatie voor 1 december 2018 sturen naar:  
 

Secretariaat Beroepingscommissie   
Federatie Protestantse Parkstadgemeenten  
T.a.v. Mw. Aaltje Walstra  
Bolderik 16  
6444 VR Brunssum  
 

Telefoon: 045-527 30 55  
Email: coraaltje@ziggo.nl 
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