
De Remonstrantse Gemeente Alphen aan de Rijn en de Vrijzinnig
Protestantse Gemeente (VPG) Boskoop

zoeken samen één gezamenlijke predikant m/v (totaal 0.30 fte)
Informatie over de gemeenten is te vinden op www.remonstranten.org/alphenaandenrijn en op

https://www.vpgboskoop.net/

De Remonstrantse Gemeente Alphen aan
den Rijn bestaat sinds 1955 en is ontstaan
vanuit de Remonstrantse Gemeente
Zwammerdam. Haar plek in Alphen aan den
Rijn werd de voormalige synagoge. De
gemeente telt 72 leden en vrienden en
daarnaast 25 belangstellenden. Van hen is
ongeveer 10% jonger dan 50 jaar en 20%
ouder dan 80.

De VPG Boskoop ontstond ruim 50 jaar geleden
door samengaan van Remonstranten en
Vrijzinnig Hervormden. Diensten worden
gehouden in het Kerkje, een gemeentelijk
monument in het centrum van Boskoop.
Momenteel telt de VPG 47 leden en 30 donateurs.
Van de leden is 15% jonger dan 50 jaar en ruim
een derde 80 jaar of ouder.

Een uitgebreidere versie van onze profielen is op aanvraag verkrijgbaar.

Vacature
Omdat Boskoop en Alphen aan den Rijn op dit moment vacant zijn, zoeken wij op korte termijn, zo
mogelijk, één gezamenlijke predikant. De nadruk in de taken zal liggen bij het ouderenpastoraat.
Gezien de omvang van de aanstelling gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die in de buurt
woont.

Wij zoeken (samen )
een inspirerende predikant die mede vanuit zijn/haar geloofsovertuiging betrokken is bij mensen,
ongeacht hun leeftijd of achtergrond, en die in samenspraak met de leden en vrienden een
bijdrage kan leveren aan de verdere bloei en samenwerking van onze gemeenten. Het is belangrijk
dat de nieuwe predikant(e) beschikt over frisse ideeën, een open blik, een scherp oog voor de
ontwikkelingen in de samenleving en ook belangstellenden kan aantrekken, zonder daarbij de
zorg voor de huidige leden uit het oog te verliezen.

Van de predikant verwachten wij
‒ dat hij/zij beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid,

contactueel sterk is, ervaring heeft met het houden van vieringen en pastoraal werk en een
stimulator is van het vrijzinnig christelijk denken en handelen.

‒ dat zij/hij belangstelling heeft voor gemeenteopbouw en pastoraal gevoelig is.
‒ waarde hecht aan samenwerking met anderen en interesse heeft voor de oecumene.

Wij bieden:
Een aanstelling van totaal 0,30 fte, gelijk verdeeld over beide gemeenten. De arbeidsvoorwaarden
zijn conform de kerkorde en de traktementsregeling.

Sollicitaties
met CV ontvangen wij graag vóór 25 mei a.s.. U wordt verzocht deze te zenden aan
de heer R. Hoes, hoesron@gmail.com
Voor inlichtingen over deze vacatures kunt u terecht bij de voorzitter van VPG Boskoop,
dhr. R. Hoes tel. 06-53812605

http://www.remonstranten.org/alphenaandenrijn

