
 

 

 

VRIJZINNIG WESTERKWARTIER 

ZOEKT VOORGANGER 

 
 
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW) in Groningen is op zoek naar een 
nieuwe voorganger (m/v) die hart heeft voor pastoraat en het vrijzinnig gedachtegoed.  
Hij of zij zal onder meer voorgaan in vieringen, pastoraat verzorgen en contactbijeenkomsten 
leiden. De totale omvang van de werkzaamheden is vier (4) uur per week. 
 
Wie zijn wij 
De VGW is een kleine geloofsgemeenschap met 50 leden. Er is één keer per maand een 
viering in het prachtige Romaanse kerkje van Marum. Een trouwe kern van leden bezoekt de 
diensten. Er waren voor de coronatijd vier contactbijeenkomsten per jaar, die nu weer 
opgestart moeten worden. Twee à drie keer per jaar wordt een nieuwsbrief rondgestuurd, een 
mooie website wordt actueel gehouden en er is een actief, goed lopend bestuur.  
De VGW is aangesloten bij de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (VVP) in Nederland en 
bij Vrijzinnigen Nederland (VN). 
De VGW laat zich omschrijven als een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen 
geven aan hun geloof. Zij komen bij elkaar voor inspiratie en ontmoeting, om samen te 
zoeken naar diepgang en innerlijke verbondenheid. 
Zij laten zich inspireren door de bijbel, poëzie, literatuur, natuur, muziek en kunst. 
 
Voorganger 
Bij onze toekomstige voorganger denken wij aan een voorganger die zich thuis voelt in de 
vrijzinnige traditie en open staat voor andere levensbeschouwingen en inspiratiebronnen, die 
warme belangstelling heeft voor ouderen, met een open, tot ontmoeting uitnodigende 
houding. Iemand die oprecht geïnteresseerd is in het levensverhaal van de ander en kan 
omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin mensen geworteld zijn. Verder zal het 
zeker gewaardeerd worden indien muziek en zang geïntegreerd worden in de vieringen. 
Van de nieuwe voorganger wordt verwacht dat deze: voorgaat in de maandelijkse vieringen; 
pastorale zorg geeft; waar gewenst uitvaarten begeleidt; leiding geeft aan contactbijeen-
komsten en de bestuursvergaderingen bijwoont. 
Wij zoeken iemand met een theologische opleiding op HBO of academisch niveau en bij 
voorkeur met enige jaren ervaring, goede communicatieve vaardigheden en handigheid met 
sociale media. Hij of zij woont in het Noorden van het land en bij voorkeur niet al te ver van 
het Westerkwartier. 
 
Wat bieden wij  
Wij bieden een fijne werkplek in de vorm van een warme geloofsgemeenschap; een 
arbeidsovereenkomst van vier (4) uur per week (dit is exclusief spreekbeurten en uitvaarten), 
waarbij de uren flexibel in te delen zijn; in eerste instantie voor een jaar, daarna voor 
onbepaalde tijd. Salaris en arbeidsvoorwaarden zullen contractueel worden vastgelegd in een 
Overeenkomst van Opdracht. 
 
Procedure 
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze vacature kunnen nadere informatie vinden over 
onze activiteiten op onze website www.vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl.  
Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij  
mw. Willy Sjaarda, tel: 06-25583942. mail: willy.sjaarda@ziggo.nl. 
Wij nodigen u van harte uit te reageren op deze vacature. De sollicitatie kan t/m 30 september 
gestuurd worden naar de secretaris van de VGW dhr. Jan Bronsveld, vgwsec@gmail.com. 
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