
Vereniging Vrijzinnige Protestanten Vereniging Vrijzinnige Protestanten
Honselersdijk Maasdijk en omstreken

Profiel voorganger VVP Honselersdijk en VVP Maasdijk

In verband met het feit dat de huidige voorganger heeft aangegeven uiterlijk eind 2020 met 
zijn werkzaamheden te willen stoppen, zijn beide plaatselijke Verenigingen van Vrijzinnige 
Protestanten op zoek naar een gezamenlijke opvolger(ster).

VVP Honselersdijk

De VVP Honselersdijk bestond in 2019 vijfenzeventig jaar. Het telt momenteel een 45-tal leden
en enige belangstellenden. De gemiddelde leeftijd is hoog. Op een enkele uitzondering na is er 
al jaren niet meer van nieuwe aanwas sprake. Het bestuur bestaat uit vijf leden die met veel 
inzet de vereniging doen voortbestaan. Een trouwe kern leden bezoekt de diensten op 
zondagmorgen en neemt deel aan een gesprekskring. Er is een uitstekende verstandhouding 
met de Katholieke en Protestantse Kerk (PKN) in Honselersdijk. De VVP neemt op 
gelijkwaardige basis deel aan oecumenische vieringen en andere interkerkelijke activiteiten. Er 
bestaat een regionaal samenwerkingsverband, Vrijzinnig Westland geheten, waarin naast de 
VVP Honselersdijk en de VVP Maasdijk, de Uniekerk in 's-Gravenzande en de Oude Kerk in 
Naaldwijk participeren. Er is een gemeenschappelijk kerkblad, de Vrije Ruimte geheten. De 
vereniging beschikt over een eigen gebouw met een kerkzaal en een nevenruimte. Sinds een 
paar jaar wordt op zondag om en om in Honselersdijk en Maasdijk dienst gehouden met 
gemiddeld zo’n dertig kerkgangers. Naast het leiden van een aantal kerkdiensten door de 
eigen voorganger zijn er gastpredikanten op de overige zondagen. Voor het pastoraat en 
overige activiteiten (exclusief preekbeurten) is er een overeenkomst met de voorganger voor 4
uur per week. Informatie over de kerkdiensten etc. is te vinden op www.vvphonselersdijk.nl. 

VVP Maasdijk

De VVP Maasdijk bestond in 2019 vijfennegentig jaar en heeft bijna het dubbele aantal leden 
van Honselersdijk. De gemiddelde leeftijd is er wat minder hoog doordat er ook een paar jonge
gezinnen met kinderen zijn. Jaren lukte het om met deze kinderen een keer per maand een 
kindernevendienst te houden maar daar werd recentelijk mee gestopt omdat er geen aanwas 
meer was. Maasdijk werkt met een klein bestuur en een aantal commissies. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor twee verenigingen, te weten de kerkhoudende VVP en de vereniging 
Concordia. Deze laatste vereniging houdt zich bezig met het beheer en verhuur van het 
gebouw en biedt onder andere een succesvol cultureel programma aan voor de eigen leden, 
maar vooral ook gericht op de inwoners en de jeugd van Maasdijk.
Veel wat onder Honselersdijk staat vermeld, geldt ook voor de VVP Maasdijk, zoals de 
plaatselijk interkerkelijke en regionale samenwerking en de gezamenlijke zondagdiensten. Ook
Maasdijk kent een trouwe kern van leden die de zondagsdiensten bezoekt en er is eveneens 
een gesprekskring. Informatie is o.a. te vinden op www.concordiamaasdijk.nl. 

Voor het pastoraat en de overige activiteiten (exclusief preekbeurten) is er een overeenkomst 
met de voorganger voor 6 uur per week.

Wij vragen een voorganger die zich thuis voelt in de vrijzinnige traditie, met een theologische
opleiding op HBO of academisch niveau en bij voorkeur met enige jaren ervaring in een 
gemeente. Hij of zij woont binnen of niet al te ver van het Westland.

http://www.vvphonselersdijk.nl/
http://www.concordiamaasdijk.nl/


Overeenkomst:

De voorganger sluit per vereniging een overeenkomst. De preekbeurten worden conform de 
richtlijnen van de PKN betaald. Voor de overeengekomen uren wordt een passend uurtarief en 
een onkostenvergoeding vastgesteld dat maandelijks wordt gedeclareerd. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de voorganger de status van ZZP’er heeft.
Periodiek vindt een evaluatie met het bestuur plaats.

Omschrijvingen en definities:

• Bij ‘per vereniging’ wordt bedoeld dat er een gescheiden verantwoordelijkheid is naar 
‘de besturen’ van de verenigingen VVP Honselersdijk en VVP Maasdijk; in dit kader ook 
alleen besturen genoemd.

• De term gemeente bevat de gehele vereniging, waarbij dit alles bevat betreffende VVP.
• In onderstaande concept wordt de vacature gemakshalve met de term ‘voorganger’ 

vermeld, maar dan in de breedste zin in het kader van deze functie, zoals in 
onderstaande beschrijving staat beschreven.

• Tenzij anders vermeld, zijn alle punten geldend voor beide verenigingen.
• Het kerkblad van de vrijzinnigen, Vrije Ruimte, wordt in de gemeenten ‘s-Gravenzande,

Naaldwijk, Maasdijk, Honselersdijk en enkele vrijzinnigen buiten de regio om de drie 
weken uitgebracht. Elke gemeente heeft daar haar deeltaak in om het blad te vullen. 
Een taak van de nieuwe predikant is dat hij/zij om toerbeurt met de andere 
predikanten van de aangesloten gemeenten een verhaal maakt voor de voorpagina. Op 
de website van www.vvphonselersdijk.nl wordt dat digitaal gepubliceerd.

Inhoud van de functie:

• De voorganger dient overtuigd vrijzinnig te zijn en draagt dit uit binnen en buiten onze 
gemeenten.

• De voorganger dient ter ondersteuning onze verenigingen, is met name 
verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van onze leden en is daarnaast ook:
1. vertrouwenspersoon binnen de vereniging,
2. het boegbeeld van de vereniging en
3. ter ondersteuning en stimulering van het verenigingsgevoel. 

Voorwaarden:

• Per vereniging wordt bepaald via bestuur van de vereniging op welke wijze de uren 
ingevuld worden.

• Gemiddeld 6 uur per week te besteden in en voor de VVP Maasdijk en 4 uur voor de 
VVP Honselersdijk (exclusief de vakanties en preekbeurten).

• De besturen verlangen inzicht en verantwoording over de gewerkte uren per kwartaal. 
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats tussen de besturen en voorganger.

• De voorganger heeft ten minste enige jaren ervaring in een gemeente. 
• Is gestructureerd en sociaal. 
• De voorganger heeft de predikanten opleiding (PKN) of Remonstrantse/Vrijzinnige basis

voltooid of is in de afrondingsfase, waarbij inzichtelijk is dat dit op korte termijn (1 jaar)
wordt bereikt. 

• De voorganger woont niet te ver van onze gemeenten in verband goede (en snelle) 
bereikbaarheid naar de gemeenten. 

Kerkdiensten:

• Het regelmatig, ca. 10 x per jaar per vereniging, voorgaan bij onze zondagsdiensten; in
het bijzonder met Kerstmis en Pasen, laatste zondag kerkelijk jaar, enz., dit verder 
altijd af te stemmen binnen en tussen onze verenigingen.

• Het begeleiden van bijzondere diensten als uitvaartdiensten, huwelijksdiensten, doop, 
enz. bij onze leden.

http://www.vvphonselersdijk.nl/


Pastoraat:

• Huisbezoek, op frequente basis alle leden, dit overleg te schematiseren met het 
bestuur.

• Op eigen initiatief en op verzoek van het bestuur huisbezoek aan zieken in ziekenhuis of
bij droevige omstandigheden.

• Extra huisbezoek aan bejaarden en zieken en allen van onze verenigingen, die daar 
behoefte aan hebben.

Overige taken:

 Voorzitten van gesprekskring.
 Schrijven van het voorwoord in de Vrije Ruimte, conform rooster.
 Bijdragen aan de driewekelijkse berichten in de Vrije Ruimte.
 Zit bestuursvergaderingen bij (zonder stemrecht).

Regionaal overleg:

• Deelname aan regionaal overleg met omringende gemeenten. 
• In overleg met het bestuur deelname aan provinciale en landelijke VVP bijeenkomsten, 

indien de aanwezigheid van voorgangers daarbij gewenst is.
• Deelname pastoresoverleg en oecumenische activiteiten in Maasdijk en Honselersdijk.
• Bij voornoemde punten wel zo efficiënt mogelijk met de tijd om te gaan of een 

bestuurslid inschakelen waar mogelijk voor afvaardiging, om voldoende tijd voor het 
gemeentewerk te waarborgen.

Wij bieden:

• twee geloofsgemeenschappen waarin het vrijzinnige geloof duidelijk naar voren komt.
• ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
• een eigen kerkgebouw per vereniging waarbij de gangbare faciliteiten ter beschikking 

staan.
• een actieve vrijwilligersgroep per vereniging.
• salaris en onkostenvergoeding ; deze worden per vereniging afgehandeld, waarbij 

zoveel mogelijk, buiten bijzondere activiteiten per vereniging, geheel zijn 
geharmoniseerd.

• De voorganger is een zelfstandige (ZZP’er), waarbij per kwartaal achteraf, declaraties 
voor totaal salaris en onkostenvergoeding worden gefactureerd per vereniging.

• De voorganger dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Voor meer informatie kunt U terecht bij de voorzitter van de beroepingscommissie,
de heer J.W. ter Haar, 06-15695703, whperdix@kabelfoon.nl. 

mailto:whperdix@kabelfoon.nl

