
 

 

 

 

De Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (Ringvaartkerk) zoekt een 

Fulltime Predikant(e) 

Wie wij zijn als gemeente  

De PGN is een gemeente waarin het ontmoeten in en rondom de vieringen en in de vele 
andere activiteiten centraal staat. Er is ruimte voor een brede diversiteit aan 
geloofservaringen. De gemeente staat midden in de maatschappij, hecht veel waarde 
aan het omzien naar elkaar en stelt zich uitnodigend en ondersteunend op naar de 
omgeving dichtbij en verder weg. Delen, dienen, leren en vieren staan centraal, de Bijbel 
is hierbij de inspiratiebron.  

Uw belangrijkste taken 

• u helpt en stimuleert ons om onze weg te vinden als open kerk in de huidige 
samenleving, 

• inspireert ons o.a. in de erediensten tot vieren, leren, delen en dienen, 
• ondersteunt de gemeente in het pastoraat bij vragen over geloof en zingeving samen 

met het pastorale team 
• en ziet mogelijkheden om de betrokkenheid van onze jeugd en middengeneratie te 

vergroten. 
 
Kernkwaliteiten 
 
u werkt: 
• ondernemend en creatief met het oog op onze functie als ‘open kerk’ in de 

samenleving, in de vormgeving van een levendige liturgie en het activeren van de 
betrokkenheid van het jongere deel van onze gemeente; 

• inspirerend en verrassend bij de vormgeving van de diensten, de Bijbeluitleg en de 
verbinding met het dagelijkse leven. 

• verbindend bij de diversiteit in geloofsbeleving, bij jong en oud en bij de samenhang 
in taakgroepen. 

 
Wat wij bieden 
 
• een betrokken gemeente waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit, 
• een licht en transparant (gemoderniseerd) kerkgebouw met ruimte voor ontmoeting, 
• samenwerking met een betrokken kerkenraad, taakgroepen en t.z.t. een in onderling 

overleg aan te stellen kerkelijk werker, 
• een ruime pastorie met eigen spreek- en werkruimte. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Op onze website https://www.ringvaartkerk.nl  vindt u meer informatie, zoals het 
volledige profiel van de predikant en het profiel van de gemeente. 
 
Als dit profiel u aanspreekt, nodigen wij u uit om met ons contact op te nemen en in 
uw reactie uw motivatie voor onze gemeente aan te geven met beschrijving van uw 
ervaring.  
Deze kunt u tot uiterlijk 13 februari per mail verzenden naar 
beroepingscommissie@ringvaartkerk.nl, of per post naar de secretaris van de 
beroepingscommissie: dhr. J.S. Starreveld, J.A. Beijerinkstraat 15, 2912 AA 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Wilt u nog nadere toelichting, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met Karel Aardse, voorzitter van de beroepingscommissie, telefoon 
06.51.101.168 (bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur). 
 

 


