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De Protestantse Gemeente Barneveld is op zoek naar een  

Predikant  (v/m)  0,8 fte 
 

De Protestantse Gemeente Barneveld heeft vier predikantsplaatsen (3,5 fte). Op dit moment 
zijn we druk bezig met het realiseren van een vernieuwd kerkgebouw. Deze kerk wordt de 
nieuwe geloofs- en ontmoetingsplek voor de gehele gemeente.  
 

Onze missie en visie  
 

Onze missie en visie, die uitvoerig toegelicht wordt op onze site (www.pgbarneveld.nl), is 
gebaseerd op vier kernwoorden. 
Deze 4 thema’s komen terug in de volgende verkorte basistekst: 
De Protestantse Gemeente Barneveld biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord 
van God en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar 
waar dat nodig is. 
Wij hopen dat dit voor ieder kerklid en de voorgangers tot inspiratie zal zijn. 
 

Taakomschrijving 
 

Gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling 
 

Wij laten als geloofsgemeenschap een periode van veranderingen, vragen en afscheid 
nemen van kerkgebouwen achter ons. U krijgt de kans om voluit aandacht te geven aan de 
opbouw en groei in het geloof van de gemeente in de Emmaüskerk. U initieert hiervoor 
plannen die aansluiten bij de behoefte van de leden. U organiseert deze in samenwerking 
met de collega’s. 
U werkt aan een uitbreiding en toespitsing van bestaande vormen van Vorming en 
Toerusting en u heeft hierbij specifieke aandacht voor degenen, die een ambt of bijzondere 
taak vervulllen. 
 

Missionair gericht 
 

U neemt initiatieven om het kerkzijn in onze samenleving gestalte te geven en u werkt aan 
verbinding van de geloofsgemeenschap met de Barneveldse samenleving. Nieuwe vormen 
en manieren van ontmoeten met anderen binnen en buiten de kerk brengt u tot ontwikkeling. 
 

Pastoraat 
 

Voor het crisispastoraat heeft u een geografische wijk. Daarnaast is het pastoraat 
doelgroepen en leeftijdsgroepen gericht en verdeelt u in het predikantenteam taken op basis 
van voorkeur of ervaring. Momenteel is de belangrijke doelgroep Starters ( ±18-30) vacant. 
Ervaring en/of feeling met jongeren in deze leeftijd is waardevol, maar in overleg met de 
predikanten is er ruimte om een andere doelgroep te kiezen. 
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Vieringen 
 

Als predikant(e) gaat u volgens een rooster voor in de kerkdiensten. Er is ruimte voor 
muzikaliteit en creativiteit. In de Emmaüslkerk is het mogelijk om gelijktijdig twee diensten te 
houden. U werkt plannen uit om samen met uw collega’s te komen tot een mozaïek van 
verschillende vieringen. 

 

Kernkwaliteiten en competenties.  
 

Als predikant(e) hoeft u niet alles te kunnen en u hoeft het niet alleen te doen. U bent met z’n 
vieren, er is een team en ieder kan zijn/haar eigen kwaliteiten inzetten.  
De goede samenwerking in het team van collega’s kan daarvoor zorgen. 
 Wij vinden de volgende kernkwaliteiten en competenties bij deze functie erg belangrijk.  
 

- Eigen spiritualiteit gebruiken om verbonden met de traditie zich te laten inspireren 
door het woord van God en met ons een weg te gaan in het voetspoor van Jezus, de 
Opgestane. 

- U houdt van initiëren en organiseren en neemt anderen daarin mee. U bent in staat 
om actief af te stemmen met collega’s en Moderamen.  

- Met humor, lef en doorzettingsvermogen kunt u omgaan met de weerstanden die zich 
in onze pluriforme gemeenschap kunnen voordoen. 

- U heeft ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen en bent daadkrachtig 
in een teamcultuur. 
 

Wij bieden: 
- Een collegiaal en betrokken team van predikanten. 
- Een gemeente met een enthousiast, actief en betrokken team van bestuurders en 

(helaas slinkende) vrijwilligers. 
- Een vernieuwd kerkgebouw van waaruit u werkt. 
- Goede treinverbinding richting Ede-Wageningen en Amersfoort. 

 

Op onze site vindt u de beschrijving van onze gemeente: wie wij zijn 
 

Informatie 
Wij hopen dat u door dit profiel van de predikant(e) die wij zoeken, geïnteresseerd bent 
geraakt in onze gemeente en dat dit ook vragen oproept. 
Mevrouw Irna Hoiting is voorzitter van de beroepingscommissie. Zij nodigt u van harte uit 
met haar contact op te nemen, telefoon: 06-10932313 of per mail: i.hoiting@amaris.nl. 
Wij vragen u in de sollicitatiebrief uw motivatie voor onze gemeente aan te geven en te 
beschrijven op welke wijze u ervaring heeft opgedaan met de door ons aangegeven 
prioriteiten. 
 
Wij verwachten uw sollicitatie voor 25 mei 2020 per mail te ontvangen op het mailadres: 
beroepingscommissie@pgbarneveld.nl t.a.v.  Dick Bonestroo, secretaris. 


