De Hervormde wijkgemeente Boezemkerk in Bolnes en de Hervormde Gemeente Ridderkerk zijn
op zoek naar een samenbindende, missionair gedreven voorganger en pionier. We zoeken iemand
die geestelijk leidinggeeft aan de gemeente en een voortrekkersrol vervult in het missionaire
pionierswerk. De IZB draagt zorg voor de begeleiding en coaching.

Voorganger/pionier
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Een gedreven voorganger/pionier met een passie
voor het evangelie en hart voor mensen

Hoewel het werk als gemeentepredikant en als missionair pionier in de dagelijkse praktijk verweven
zullen zijn, geven we een indicatie van de onderlinge verhouding in aanvang : 50% gemeentewerk,
50% pionierswerk. Beide werkvelden zijn even belangrijk: zowel het besteden van zorg aan de
opbouw van de gemeente, als ook de urgentie zien om nieuwe wegen te gaan. We verlangen ernaar
om mensen met God en met elkaar te verbinden en het evangelie meer kenbaar te maken in Bolnes.
Wat zoeken we?
We verwachten van je dat je overtuigd christen bent. Je hebt aantoonbaar leidinggevende
kwaliteiten, je kunt goed netwerken, plannen en organiseren, je bent een enthousiasmerende,
creatieve en ondernemende persoonlijkheid; een resultaatgerichte doorzetter, die goed zelfstandig
kan werken. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en je
bent vertrouwd met hedendaagse communicatiemiddelen. Het is een pre als je in of nabij Bolnes
komt wonen.
Met het oog op wat de gemeente nodig heeft, zoeken we iemand die
⇒ een aantal keren per jaar (25) voorgaat in de gemeente en bij voorkeur ook de sacramenten
mag bedienen;
⇒ een Bijbelse prediking voorstaat; een actuele Woordverkondiging in een heldere hedendaagse
taal;
⇒ het belangrijk vindt om een deel van zijn tijd te studeren om zo oude schatten op te diepen en
nieuwe te ontdekken, die verborgen liggen in de Heilige Schrift;
⇒ samen met de kerkenraad en het pioniersteam de schouders wil zetten onder de activiteiten
om rand- en buitenkerkelijken bij onze gemeente te betrekken;
⇒ het een uitdaging vindt pastoraal medewerker te zijn in een heel kleine vergrijsde gemeente;
⇒ aandacht heeft voor de ouderen en voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen;
⇒ stimulerend wil zijn en actief wil deelnemen aan het bestaande zendings- en het
evangelisatiewerk;
⇒ een samenbindende factor wil zijn voor de verschillende generaties in de gemeente;
⇒ Behoort tot of sympathiseert met de Gereformeerde Bond / Confessionele Vereniging binnen
de PKN.
Met het oog op het pionierswerk is van belang dat we iemand zoeken die:

⇒ gedreven is door de Heilige Geest, naast mensen wil staan, ze door die Geest wil verbinden
en uitdagen om een levende relatie aan te gaan met Jezus Christus als antwoord op de
vragen van hun leven;
⇒ de vaardigheden heeft om in contact te komen met mensen die niet (meer) naar de kerk
gaan en het evangelie kan communiceren op manieren die aansluiten bij de leefwereld en
cultuur van mensen;
⇒ mensen kan enthousiasmeren en passievol Gods woord kan uitdragen, als geestelijk voeding
waar mensen van kunnen groeien en bloeien;
⇒ door een open en luisterende houding met verschillende, niet-kerkelijke doelgroepen
verbinding zoekt;
⇒ deel wil nemen aan niet-kerkelijke activiteiten om te integreren in Bolnes.
⇒ goed kan reflecteren op eigen werkzaamheden en in staat is zijn handelen daar op aan te
passen;
⇒ een proactieve houding heeft binnen het pionierswerk, leiding kan geven aan het
pioniersproject, het team met elkaar kan verbinden en de gemeente kan enthousiasmeren
om actief deel te nemen aan activiteiten in het project.
Wat bieden we?
We bieden een bijzondere werkplek, precies op het snijvlak van krimp en van nieuwe hoop voor de
kerk. De aanstelling betreft een periode van vijf jaar met het perspectief om te verlengen en heeft
een omvang van 100 % (36 uur per week). De arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in
Nederland van toepassing. De salariëring is overeenkomstig de inschaling die nader zal worden
overeengekomen.
Meer informatie
Tot 20 maart 2020 kunt u solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar hrm@izb.nl. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Boerman, IZB-Impact (tel: 06-51833848, email:
h.boerman@izb.nl). Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

