Wij zoeken een voorganger die samen met ons wegen zoekt om Jezus
te leren volgen in deze jd
PKN gemeente Traject24 in Driebergen zoekt een inspirerende en verbindende voorganger
(0,3 e)
Traject24 is een warme protestants-evangelische gemeenschap waar mensen zich thuis voelen, waar
ruimte is voor verscheidenheid, voor het stellen van vragen en voor ontwikkeling. Een plek om te
vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden met God. Een kerk die aansluit bij en
zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.
Herken jij je in het bovenstaande en wil je ons helpen om ons hierin verder te ontwikkelen? Ben jij een
verbindende voorganger die in staat is een gedegen theologische basis neer te ze en om zo onze
diverse gemeente in evenwicht te houden en ons uit te dagen? Lees dan vooral verder.
Wie zijn wij?
Traject24 is een protestants-evangelische gemeenschap van circa 150 leden in Driebergen, onderdeel
van de Protestantse Gemeente Driebergen. De gemeenschap bestaat uit mensen met diverse kerkelijke
achtergronden. We willen ook aantrekkelijk zijn voor jonge(re) mensen, maar we zijn een
gemeenschap waarin alle genera es vertegenwoordigd zijn en we over genera es heen ac ef en
betrokken zijn bij elkaar (in gebed, kringen, Alpha cursus, e.d.). In iden teit gedrag en ui ngsvormen
gaat Traject24 uit van de volgende kernwaarden:
• Christus centraal; we erkennen Jezus Christus als hoogste gezag van ons leven en onze
gemeenschap. De gemeenschap is een groep mensen die in liefde verbonden zijn.
•

Samen; in rela e met mensen en gemeenschappen om ons heen.

•

Authen ek; echt en kwetsbaar, niet meer dan we zijn en in de diversiteit waarin we geschapen
zijn.

•

Transparant; bereid om ons te laten zien en verantwoording af te leggen over onze
overtuigingen en manier van leven.

•

Eigen jds; herkenbaar in deze jd, kunnen experimenteren, stevig in inhoud en soepel in
liturgie.

•

Missionair; uitgaande van Gods bedoeling met deze wereld, ons in geloof uitstrekken naar de
wereld waarin we leven.
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Iemand met gedegen theologische kennis, universitair opgeleid.
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Iemand die op een verbindende manier leiderschap toont (inspireert, uitdaagt, toerust,
bijstaat), zowel binnen Traject24 als in de samenwerking met andere gemeenten.
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Wie zoeken wij / Ons beeld van de voorganger
Wij zoeken in de eerste plaats een voorganger met een levend geloof, die Jezus kent als de weg naar
God de Vader en zoekt naar de leiding van de Heilige Geest. Daarnaast zoeken we in een voorganger de
volgende kwaliteiten:

•

Iemand die zoekt naar wat de Bijbel ons vandaag wil leren en die dichtbij de Bijbel blij , maar
daarbij ook de actualiteit betrekt en blij vernieuwen.

•

Iemand die sociaal is en niet bang om ook iets van zichzelf te laten zien.

•

Iemand die de grote lijnen helpt bewaken en die Traject24 extern vertegenwoordigt.

Wat vragen we concreet?
Prak sch gezien zoeken wij in eerste instan e een voorganger voor vier jaar, die de volgende accenten
legt in de uitvoering:
•

inzet voor de geestelijke opbouw van de gemeente, o.a. door lijn te houden in het onderwijs;

•

talenten en gaven bij gemeenteleden ontdekken en ac veren;

•

spreken in de zondagse bijeenkomsten (gemiddeld eens per maand);

•

gemeente helpen in de missionaire taak;

•

gemeente ondersteunen met (bijzonder) pastoraat;

•
•

aansprekend zijn voor alle genera es;
overleg met interne en externe organen (bestuur, algemene kerkenraad etc.)

Kortom we zoeken iemand die samen met ons optrekt om Jezus te leren volgen in deze jd.
De voorganger kan rekenen op de steun van en samenwerking met de collega’s van de Protestantse
Gemeente Driebergen.
Vanuit de Protestantse Gemeente Driebergen is er op dit moment voor vier jaar ruimte gecreëerd voor
deze vacature. In overleg met de kandidaat wordt de exacte omvang van de func e bepaald en de
vorm van de overeenkomst die daarbij past.
Interesse?
Enthousiast geworden door het lezen van deze vacature? Denk je dat God jou misschien op het oog
hee om te dienen in onze gemeente? Dan komen we graag met je in contact. Je kan je mo va ebrief
en CV, plus een link van een recent gehouden preek sturen naar selec ecommissie@traject24.nl.
Bij de sollicita eprocedure zullen wij het PKN handboek voor het beroepen van een voorganger volgen.
De commissie beroepingswerk Traject24 zal de gesprekken voeren en vervolgens evalueren.
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Heb je vragen of wil je extra informa e kijk dan eens op onze website www.traject24.nl/ of neem
contact op per mail: selec ecommissie@traject24.nl. Je kunt ook bellen met Edward de Kam (06 2418
3357). Wij ontvangen je reac e graag zo snel mogelijk (12 juli 2021: De vacature staat nog open; we
nodigen u uit te solliciteren).

