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Voorganger Arboretumkerk Wageningen (m/v) 0,8 – 1,0 fte  
 

 

Wij zijn… 

een diverse en bloeiende boom met een veelheid aan activiteiten! Samen vormen we de 

Arboretumkerk - vrijzinnig op weg, een geloofsgemeenschap waarin mensen met allerlei 

achtergronden zich thuis voelen. Onze gemeenschap komt voort uit en wortelt in de Doopsgezinde 

Gemeente Wageningen en de Vereniging Vrijzinnigen Nederland, en wordt mede gedragen door een 

grote groep vrienden van de Arboretumkerk. Onze gemeente heeft ca. 280 leden waaronder relatief 

veel jeugd. Om die reden is er in de Arboretumkerk veel aandacht en enthousiasme voor kinder- en 

jeugdwerk. Onze geloofsgemeenschap heeft een breed draagvlak. Een groot deel van de mensen 

binnen onze gemeenschap draagt actief bij: van gebouw- en tuinonderhoud tot koffiezetten, en van 

nadenken over onze toekomstvisie tot vele vormen van levende muziek. Kortom, de Arboretumkerk 

is een vitale, vrijzinnige geloofsgemeenschap op zoek naar een voorganger die zich hierin thuis voelt 

en dit mede verder wil ontwikkelen.        

 

Wij zoeken een voorganger die… 

• voorgaat in onze vieringen op zondagen en feestdagen (met en zonder kinderen) 

• pastorale zorg geeft en huisbezoeken brengt  

• inhoudelijke verdieping en nieuwe inzichten brengt, waaronder Bijbel uitleg 

• onze geloofsgemeenschap verder ontwikkelt met behoud van diversiteit 

• het jeugdwerk helpt ontwikkelen door 

- actief lijnen uit te zetten naar jeugd en jonge gezinnen met kinderen  
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- de inbreng van inhoudelijke verdieping, waaronder nieuwe inzichten en werkvormen 

• bijdraagt aan het studentenpastoraat (Wageningen is Universiteitsstad) 

• contact houdt met het interkerkelijk netwerk 

• activiteiten voor solidariteit, duurzaamheid en vrede onderneemt. 

 

Voor een goede match streven we naar iemand die ons… 

• inspireert en uitdaagt  

 met een eigen visie, en plezier om met anderen hierover in discussie te gaan   

 ruimdenkend, creatief, en durft af te wijken van gebaande paden  

• verbindt 

 liefdevol en empathisch  

 vruchtbaar kunnen samenwerken met bestuur en vrijwilligers 

 omgaan met verschillende achtergronden en geloven  

 gevoel voor humor. 

 

Wij vragen… 

• een universitaire opleiding theologie 

• een Doopsgezinde of Vrijzinnige achtergrond heeft onze voorkeur 

• minimaal 5 jaar werkervaring in een gemeente   

• affiniteit met muziek 

• vertrouwdheid met moderne communicatiemiddelen. 

 

Wij bieden… 

• een warme, levendige gemeente met veel vrijwilligers, waarin plaats is voor ieders eigen zijn 

• een dienstverband van 0,8-1 fte voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging  

• aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden  

• beoogde arbeidsovereenkomst bij voorkeur via IDGP. 

 

Reacties 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je wenden tot Hans Helder (06-13184155), of Stacy Pyett 

(stacy.c.pyett@gmail.com). 

Je sollicitatiebrief en CV met referentievermelding kun je vóór 20 januari 2018 per e-mail sturen naar 

secretaris@arboretumkerk.nl, ten name van Beroepingscommissie Arboretumkerk - vrijzinnig op 

weg, of per reguliere post naar Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen.  

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld en referenties worden pas na de eerste gespreksronde 

en in overleg benaderd. 

  

  


	Voorganger Arboretumkerk Wageningen (m/v) 0,8 – 1,0 fte

