De Protestante Gemeente te Stiens zoekt een fulltime predikant (m/v) van
midden-orthodoxe signatuur die het als een uitdaging ziet om met name de
middengroep en de jonge en jongvolwassene gemeenteleden te ondersteunen
en te begeleiden. Parttime invulling is bespreekbaar.
We zoeken een inspirator en verkondiger van de gekruisigde en opgestane
Heer, Jezus Christus. Niet hoe je komt maar hoe je hier vandaan gaat vinden
we een belangrijk uitgangspunt van onze zondagsviering. U bent een boeiende
spreker die de aloude boodschap op een creatieve wijze weet te verbinden met
vandaag de dag. Samen be-leven wij ons geloof door te leren, vieren, dienen en
ontmoeten.
De PG Stiens wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen mét
elkaar, en in het licht van het woord van God, de zin van hun leven kunnen
ontdekken, vanuit openheid naar de verschillende wijzen van geloofsbeleving.
Binnen de kerk van Stiens zijn alle leden, van jong tot oud, van harte welkom
aan het avondmaal en zegent de predikant ook huwelijken van personen van
hetzelfde geslacht. Seksuele geaardheid vormt geen belemmering voor alle
ambten en functies binnen de gemeente.

We vinden het belangrijk dat onze predikant:
• vanuit volle overtuiging het beleid van onze gemeente, zoals hierboven
geschetst, steunt en onderschrijft;
• pastoraal midden in de kerkelijke gemeente staat, warmte uitstraalt,
toegankelijk is en ook buiten de kerkelijke gemeente zichtbaar is;
• doopdiensten leidt en de dopelingen welkom heet in geloof, hoop en
liefde;
• gemeenteleden uitnodigt tot het doen van belijdenis en daarin
begeleiding biedt;
• inlevingsvermogen en gevoel voor humor heeft;
• herder en leraar is;
• zelf initiatief neemt maar ook in staat is om los te laten wanneer zaken
eenmaal lopen;

• goed kan samenwerken met diverse personen en groepen;
• goed kan aanvoelen wat niet alleen de gemeente maar ook individuele
gemeenteleden nodig hebben;
• traditie en vernieuwing samen kan laten gaan;
• bereid is zich een passieve beheersing van de Friese taal eigen te maken.

U treft aan:
•
•
•
•

een kerkelijk werker specifiek voor de ouderen;
een grote groep vrijwilligers;
een levendig en actief jeugdwerk;
een diaconie die actief is tot over de landsgrenzen (Pakistan, Hongarije,
Uganda).

Wat bieden wij aan?
•
•
•
•

Een actieve en betrokken gemeente net boven Leeuwarden.
Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
Kerkelijk centrum De Hege Stins en de rijksmonumentale St. Vituskerk.
Ondersteuning bij het zoeken naar woonruimte.

Bent u geïnteresseerd?
• Op onze website www.pgstiens.nl kunt u een beschrijving van onze
kerkelijke en burgerlijke gemeente vinden.
• U kunt telefonisch of via e-mail (beroepingscommissie@pgstiens.nl)
contact opnemen met de contactpersoon van de beroepingscommissie:
dhr. Eelke de Jager, 058-2572490. Met hem kunt u ook een afspraak
maken voor een eerste kennismakingsgesprek.
• Indien u geïnteresseerd bent verzoeken wij u te reageren vóór 8
september 2020.
• Wij plannen zaterdag 19 en 26 september in voor
kennismakingsgesprekken.

