
De Protestantse Gemeente Heemskerk zoekt een:  

 

predikant(e) 
voor 0,8 – 1,0 fte  

 

die aandacht geeft aan de hedendaagse betekenis van de Bijbelverhalen en die met ons zoekt naar 

verbinding en gemeenschap. Een predikant die een open oog heeft voor ontwikkelingen in kerk en 

samenleving en daar inspiratie en betrokkenheid uit weet te halen. 

 

Het mag aanstekelijk zijn! 

Als predikant van de PGH voel je je deskundig, vaardig en geïnspireerd bij de eredienst als 

kernactiviteit (verkondiging & uitleg, liturgie, aandacht voor de kinderen, muziek) en wil je met ons 

zoeken naar verdere vernieuwing van doordeweekse activiteiten met behoud van vertrouwde 

elementen. 

 

Waar hopen wij op? 

Op een bevlogen predikant. Maar ook op een menselijke. Die weet dat het niet alleen van hem/haar 

afhangt (sowieso niet!) en die kan samenwerken. Die ons door zijn/haar uitleg van de Bijbelse 

verhalen kan raken en inspireren. Die kan verbinden door verschillende leeftijdsgroepen aan te 

spreken. Die creatief is. Een predikant die bij ons zichzelf kan zijn, met humor op zichzelf kan 

reflecteren en anderen tegemoet treden. Hoewel het misschien anders lijkt, zoeken wij natuurlijk 

geen schaap met 5 poten. Dat is immers geen gezicht… 

 

Wat hebben wij te bieden?  

• Een mooie kustgemeente met dorps karakter (ruim 39.000 inwoners). Qua huisvesting 

kunnen wij een moderne woning aanbieden, waarin ook een wat groter gezin te huisvesten 

valt. Zelf een woning kopen kan natuurlijk ook. 

• Een goede samenwerking met buurgemeente Beverwijk/Wijk aan Zee. 

• Momenteel beschikt de gemeente over een ouderenpastor en een (tijdelijke) kerkelijk 

(jeugd)werker. 

• En niet onbelangrijk: we faciliteren tijd voor bezinning en studie, en waar nodig ook rust. 

 
Wil je meer weten? 
Vraag een informatiepakket aan bij Linda Rip, secretaris van de beroepingscommissie. 
Het e-mailadres is beroepingscommissie@pknheemskerk.nl of kijk op de website van de PGH 
https://www.pknheemskerk.nl/ 
 
Reageren?  
Mail dan uiterlijk 2 september 2022 je motivatiebrief en cv naar: 
beroepingscommissie@pknheemskerk.nl 
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