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De Vereniging Ekklesia Leiden is op zoek naar een pastor (0.6 fte.)  
 

We bieden je  
 

• een zeer veelzijdige werkplek, waarin je alle ruimte zult vinden om jezelf te 
ontwikkelen en persoonlijk te groeien; 

• een huis vol mensen met uiteenlopende opvattingen over spiritualiteit en leven; 

• de mogelijkheid om wat jij als mens in je leven hebt ervaren en geleerd te delen met 
een nieuwsgierige en betrokken gemeenschap; 

• een plek waar je dichtbij mensen komt te staan juist als het gaat om de grote 
levensvragen; 

• een plaats om je inspiratie, kennis en creativiteit in te zetten en te ontwikkelen bij 
het voorgaan in vieringen.  

 
We vragen van jou  
 

• kennis van en ervaring met vormgeving van vieringen. Je bent een vaardig exegeet en 
weet wat je uit de geschriften leert te spiegelen aan samenlevingsvragen en onze 
levensverhalen. Gedegen kennis van actuele spirituele en ethische dilemma’s is 
onontbeerlijk.  

• een communicatieve verbinder te zijn in het landschap van uiteenlopende meningen 
door de rode draden daarin te ontdekken, te ontwarren en expliciet te maken. 
Waardoor je in samenspraak richting kan geven aan de gemeenschap. 

• onbevooroordeelde betrokkenheid bij mensen met oog voor het verlangen of de zorg 
die achter een mening of opvatting schuilgaan en de vaardigheid om daarover in 
gesprek te gaan.   

 
Wie zijn we? 
 
De Ekklesia is een open, gastvrije, oecumenische en kritische geloofsgemeenschap. Ze biedt 
ruimte aan een bonte verscheidenheid van mensen met een breed scala aan kerkelijke of 
niet-kerkelijke achtergrond. Haar eigen wortels heeft ze in het rooms-katholieke en 
protestantse studentenpastoraat. Vanuit een onbevangen omgang met de veelzijdigheid van 
geloof, spiritualiteit en traditie wil zij mensen samenbrengen en inspireren hun 
verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving, dichtbij en verder weg. De Ekklesia is dan 
ook rijk gezegend met verschillende actieve groepen en contacten.  
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Spreekt dit je aan?  
 
Dan ontvangen we graag je mail met motivatie en CV voor 22 maart 2023 via 
vacature@ekklesialeiden.nl. Laat deze, als dat voor je mogelijk is, vergezeld gaan van een 
linkje naar een viering of lezing, waarin je een rol vervulde.    
 
Meer informatie of verduidelijking? 
  

• neem dan contact op via vacature@ekklesialeiden.nl of telefonisch bij Marga Bakker 
(voorz.): 06-27911865 

• kijk op onze website, www.ekklesialeiden.nl onder Nieuws. Daar zijn onder meer de 
profielschets voor de pastor en van de Ekklesia te vinden.  

 
Aanstelling en salariëring 
 
We vragen om een academisch geschoold theoloog. De salariëring is overeenkomstig dat 
niveau. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met regelingen en rechtspositie van de 
(kerk)gemeenschap/organisatie waar je nu aan het werk bent. Overige mogelijkheden voor 
een aanstelling worden in overleg bekeken en vastgelegd.  
 
NB. In de afrondende fase van de sollicitatieprocedure worden referenties gevraagd. 
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