stadskerk de wijngaard
zoekt een voorganger
Stadskerk De Wijngaard is een bloeiende en groeiende familiekerk in
Leeuwarden. Onze Vrije Baptistengemeente bestaat uit ongeveer 1000
leden en bezoekers. We zoeken per november 2021 een nieuwe
voorganger (0.6 tot 0.8 FTE) die samen met de oudsten echtparen de raad
van oudsten vormt.

Onze visie
De visie van Stadskerk De Wijngaard is: Koninklijk leven op de plaats waar je
bent. We investeren voortdurend in een persoonlijke relatie met God en in het
vormgeven van deze relatie binnen ons gezin, werk, kerk en wijk.

“De lokale kerk functioneert als een bronplaats
van ontmoeting, inspiratie en toerusting.”
Ontmoeten, vragen, ontdekken
Stadskerk De Wijngaard heeft een levendige focus op het koninkrijk van God
en de persoonlijke navolging van Jezus Christus. Als stadskerk willen wij
zichtbaar aanwezig zijn voor de stad Leeuwarden en omliggende dorpen,
door ontmoeting en gesprek. Het gedachtegoed van Alpha helpt ons daarbij.
Als verbinder tussen de verschillende generaties, stimuleert en enthousiasmeert
de voorganger mensen in hun geloof.

“In de belangrijke zaken eenheid ervaren,
in de minder belangrijke zaken vrijheid en in alles liefde.”

Stadskerk de Wijngaard zoekt een voorganger die:
• Een levend geloof heeft dat zichtbaar is binnen en buiten de gemeente;
• Vanuit dienend leiderschap de visie van onze gemeente actief uitdraagt;
• Zoekt naar wat de bijbel ons vandaag leert en uitleg geeft door verbinding
te zoeken met de actualiteit;
• Spreekt op inspirerende wijze voor alle generaties;
• Mensen helpt om hun gaven en talenten te ontwikkelen;
• Jaarplannen voor diensten en prekenseries maakt, in lijn met de visie;
• Een warm hart voor Israël heeft;
• Een theologie opleiding heeft gedaan op minimaal hbo niveau en
meerdere jaren ervaring heeft als voorganger;
• In Leeuwarden woont of bereid is naar Leeuwarden te verhuizen.
Contact
Als je vragen hebt over deze vacature of nadere informatie wenst kun je
contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 06-38875710. Heb je
belangstelling voor deze functie stuur dan je motivatiebrief, CV en eventueel
een link naar een recent gehouden preek naar het mailadres
vacature@stadskerkdewijngaard.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is
15 november 2021.

