Vanwege het afscheid van onze huidige voorgangster zoeken wij een nieuwe

Voorganger m/v
Wie zijn wij?
De VGT is een eigentijdse en op de toekomst gerichte geloofsgemeenschap. Zij verenigt mensen die
zich bezinnen op (de) vragen die het leven hen stelt. Vanuit de vrijzinnig christelijke traditie staat de
VGT ook open voor andere religieuze inspiratiebronnen. Ze beseft dat aan het bestaan een “hogere
macht” of “diepere zin” ten grondslag ligt. Ieder ervaart de aanwezigheid hiervan op een eigen
manier. Het komt aan op welke manier je wilt leven. Door de vrijzinnigheid van de
geloofsgemeenschap kun je in vrijheid hierover nadenken met anderen van gedachten wisselen. Je
mag rekenen op respect voor je mening.
De geloofsgemeenschap telt 50 leden en 22 donateurs. De gemiddelde leeftijd van leden en
donateurs ligt ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd. Een geloofsgemeenschap die veel
ervaring meebrengt.
Wie zoeken wij?
Een voorganger die een beetje een schaap met vijf poten is. Kenmerken die ons als
geloofsgemeenschap aanspreken zijn: vrijzinnig, belangstellend, verbindend, sterk in pastoraat,
flexibel, creatief en met humor.
Taken:
•
•
•
•
•
•

Pastorale zorg bieden aan leden en donateurs
Voorgaan in vieringen
Meedenken over en meewerken aan de organisatie het jaarprogramma
Waar gewenst uitvaarten begeleiden
In overleg bestuursvergaderingen bijwonen
Meedenken over en meewerken aan de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap

Randvoorwaarden:
•

HBO/WO-werk en denkniveau. Specifiek: volledige opleiding OVP (opleidingsinstituut
vrijzinnige theologie/pastoraat) of erkend opleidingsinstituut HBO theologie/GPW met
de bereidheid om scholing aan het OVP seminarie te volgen.

•
•
•
•
•

Heeft een VOG (verklaring omtrent gedrag)
Ervaring in het werken als voorganger binnen een vrijzinnige geloofsgemeenschap is een
pré.
Voortbouwen op de kennis, kunde en wijsheid die in de afdeling ontwikkeld is
Woont in de omgeving of is bereid te reizen.
In bezit van eigen vervoer (gezien de uitgestrektheid van het werkgebied)

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een dienstverband van 4 uur exclusief 4 vieringen
Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging (max termijn 5-7 jaar)
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de geldende regeling van Vrijzinnigen Nederland
Een eigen kerkgebouw met moderne vergaderruimte.
Een goed ingevoerd bestuur met kennis, kunde en wijsheid.
Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van Vrijzinnigen Nederland.
Inwerkperiode in overleg te bepalen

Meer informatie vindt u op onze website: http://www.vrijzinnigentholen.nl/
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Herman Bosman, voorzitter sollicitatiecommissie, tel 06-51849755
Uw schriftelijke sollicitatie met CV ontvangen wij graag uiterlijk 26 november 2021.
We willen de sollicitatiegesprekken inplannen tussen 1-12-2021 en 23-12-2021.
Correspondentieadres:
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen
t.a.v. mevrouw A. Vroegop-de Jonge
Wilhelminastraat 9
4694 BS Scherpenisse

