
Vacature
Predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Westerkerk 

te Bunschoten (fulltime)

Ben jij die predikant met passie voor
onderwijzen, spreken en jongeren? 

Dan zoeken we jou!

In 1 zin wie we zoeken

Wij zoeken een onderwijzer die 
de liefde van Jezus vanuit zijn 

hart doorgeeft en de gemeente 
hierin voorgaat. Je hebt passie 

voor kinderen, jongeren en hun 
ouders. 

In 2 alinea’s wie wij zijn

In 2022 is onze visie na een intensief
traject geformuleerd.

Wij vertrouwen op Gods liefde en geloven
in de kracht van ontmoeting. Gods liefde
verbindt ons. Wij kunnen niet zonder zijn

liefde. Jezus’ offer motiveert ons om
samen God te dienen en te aanbidden. 

Er zit kracht in het ontmoeten van God en
mensen om ons heen. Wij kijken naar

mensen om en zijn een gemeente waar
jong en oud zich thuis voelt. Een thuis

waar liefde is, en alle ruimte om te leren,
te ontdekken en te groeien dankzij Gods

Geest in ons. 

Ondernemend. Onze gemeente heeft een grote groep vrijwilligers die zich inzet
voor kinder- en jeugdwerk, pastoraat, gezin-school-kerk, voor- en najaarsfair,
kringen, etc. Er zijn altijd nieuwe initiatieven zoals ontmoetingszondagen, nieuwe
visie, gemeentedagen, kinderactiviteiten, vernieuwd kerkblad en kerstattenties.

3 Typerende eigenschappen
van onze Westerkerk

Ondernemend - Warm en open - Ruimte voor verandering



Warm en open. Het kernwoord van onze gemeente is ontmoeten van God en
elkaar. Er is een open en warme omgang met elkaar. Er zijn korte lijnen binnen de
kerk, er wordt vrijuit gesproken; directheid is kenmerkend. De kerkenraadsleden
en moderamen ervaren een goede sfeer tijdens de bijeenkomsten en in de
samenwerking met de pastorale teams in de wijken. De predikanten krijgen veel
ruimte om in samenspraak zaken aan te pakken en ervaren dit als positief.

Ruimte voor verandering. Mooi aan onze gemeente is de balans tussen
traditioneel en nieuwe initiatieven, bijv. het opzetten van de cursus ‘God volgen,
hoe dan?’ voor 20-ers, mannenvereniging EVA en een ministry-cursus. In de
diensten ontstaat ook meer ruimte voor bijvoorbeeld een andere vorm van
avondmaal vieren, liedkeuzes en geregeld een band.  

Dit zoeken we in jou; aan de hand van de 4 kerntaken

Vieren
Zorgen

Leren
Dienen

Je leidt ruim 40 reguliere diensten per jaar
in onze gemeente. Dit is het
contactmoment met de gemeenteleden,
hier ben je zichtbaar. 
Je geeft pakkend onderwijs in het volgen
van Jezus. Dit is een van de belangrijkste
taken: preken! Als je ervaring hebt in het
onderwijs, didactische kennis en/of je een
natuurtalent bent in presenteren en hier
veel van weet is dat een pré. 

Vieren

De vieringen waarin we God ontmoeten is één
van de belangrijkste elementen van ons kerk-
zijn. De Bijbel en de uitleg hiervan hebben een
centrale plaats hierin. Er is daarbij ruimte om te
variëren in vorm.

 Hoewel het zwaartepunt
bij de erediensten en de
prediking ligt, neem je je
pastorale taken binnen de
gemeente op je. Dit doe je
in nauwe  samenwerking
met je collega’s en met de
pastorale teams in de
verschillende wijken.

Zorgen

Elkaar ontmoeten is
belangrijk, zowel jong als oud.

Er zijn ca. zes gezinsdiensten per jaar en dan ook nog bijzondere diensten zoals
kerstavond en Pasen. Hier kan je je creativiteit in kwijt. Je hebt feeling met
kinderen en gezinnen en een goed organisatorisch vermogen (samenwerking
met tal van mensen).  



Je denkt mee in de beweging die we
willen maken niet alleen intern,
maar ook extern gericht. In de
gemeente zijn altijd voldoende
vrijwilligers om dit samen op te
pakken. 

Dienen

Als gemeente organiseren we
ontmoetingen waarin anderen Gods
liefde opmerken. We zijn erg actief als
het gaat om mensen (verder weg)
helpen zoals Hoop voor Noord,
Gezinsmasters, jaardoelen etc. Het is 
 vaak intern gericht, maar we willen
graag meer naar buiten treden.
Simpelweg de buurt en ons dorp in.

Leren

Als gemeente willen we van onze leerplekken ook plaatsen van ontmoeting
maken en vice versa, ofwel inhoud én ontmoeting gaan samen. Denk aan
catechese aan ouderen, online leeromgeving, actieve werkvormen, blended
learning, leerplekken voor buitenstaanders.

Focus ligt bij het kinder- en
jongerenwerk en jonge
gezinnen. Naast onderwijzen ligt
hier ook een coördinerende rol.
Dit hoef je zeker niet alleen te
doen, maar je speelt hier wel een
belangrijke rol én je vindt het
leuk om hier innovatief mee
bezig te zijn. 

Je hebt hart voor God, houdt van Hem,
straalt dit uit en wil niets liever dan dit
delen met onze gemeente. En niet alleen
de liefde, ook de leer. We zoeken een
voorganger en dienaar die ons helpt leren,
ontdekken en groeien.

Je hebt een universitaire
theologische opleiding en bent
dus zeer kundig als het gaat om
Gods Woord. We vinden het een
must dat onze predikant, in alle
afhankelijkheid, sterk is in het
overdragen van deze kennis en
van Gods liefde. Zowel tijdens de
erediensten als in het
jongerenwerk. 

Je leidt ook 18+ groepen,
belijdeniscatechisatie en doopcursussen. 



5 Vragen rondom jongeren en jonge gezinnen

In ons visietraject is de jeugd veel genoemd: we vinden kinderen en
jongeren belangrijk. Ruim 40% van onze gemeente is 29 jaar of
jonger. De tieners zijn de grootste groep in de Westerkerk. 
Hoe kunnen we jongeren integreren in ons gemeenteleven? Hoe zijn
ze betrokken? Hoe kunnen we hen ontmoeten en met hen
optrekken? Ontmoeten jongeren gemeenteleden om hen heen, die
hen ook willen ontmoeten?  Er zijn best veel zorgen om jongeren en
in jonge gezinnen wat betreft doorgeven/aannemen van het geloof.
Er zijn veel kansen om met jonge mensen over het geloof te spreken.
Hoe kunnen we op deze kansen inspelen? Hierin willen we graag met
jou als predikant optrekken. 

6 Kenmerken van onze ideale predikant

Grote en levendige gemeente, met veel vrijwilligers; 
 Cultuur en mentaliteit waarbij de handen uit de mouwen worden 
gestoken
Traktement conform WAP regeling
Ruimte voor studie en persoonlijke ontwikkeling
In overleg de beschikking over een moderne pastorie
Een warme en betrokken samenwerking met je collega predikant Jan 
Winter 
Een enthousiaste kerkenraad en pastorale teams in de wijken

In 7 bullets wat we je bieden:

Hij is communicatief sterk; kan
contacten leggen, heeft
inlevingsvermogen en is een goede
luisteraar.
Hij is een sterke persoonlijkheid die de
leiding kan pakken, maar meer nog: hij
is een verbinder.

Hij heeft hart voor God en Jezus als zijn
Verlosser.
Hij heeft een enthousiaste
persoonlijkheid.
Hij ontwikkelt en leert graag en preken
is zijn passie.
Hij heeft onderwijsgevende
capaciteiten.

Voel jij je geroepen? Wil je nader kennis maken? Of heb je
vragen naar aanleiding van bovenstaande?  

Reageer vóór 11 februari 2023. Meer weten? 
Bel Erica Blokhuis (06 53 58 90 42) of Ingrid van Diermen (06 48 76 93 49) of 
mail naar beroeping@ngkw.nl




