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Word jij de nieuwe predikant(e) van de Bronkerk?  
          
 
1, De Bronkerk 
   ‘Kerk zijn in de samenleving, geïnspireerd vanuit de Bron’ 
 
De Bronkerk in Ugchelen is een geloofsgemeenschap, die staat als een boom. Met wortels, die ons 
voeden met het geloof in de Drie-enige God, met een stam als hechte geloofsgemeenschap en met 
takken, gericht op de inspirerende ontmoeting met mensen dichtbij en ver weg. Dit is verbeeld in het 
logo van de Bronkerk, een boom geplant aan levend water. 
De Bronkerk is toekomstgericht en staat open voor nieuwe ontwikkelingen in kerk en samenleving 
 
Wij zijn een actieve gemeenschap, die omziet naar elkaar en naar de ander, waar warmte is en 
onderlinge verbondenheid. Waar openheid en gastvrijheid belangrijke waarden zijn en waar we in de 
diversiteit van onze gemeenschap elkaars voorkeuren respecteren.  
 
De vacature is ontstaan i.v.m. vertrek van één van de twee parttime predikanten. 
Als Bronkerkgemeente zijn wij op zoek naar een predikant(e) voor maximaal 0,8 fte.  
 
 
2. Je Profiel  
 

      Je bent een enthousiaste en warme persoonlijkheid die de Bijbelse boodschap brengt en uitlegt en 
laat zien wat deze kan betekenen in de context van de huidige tijd. Vanuit die boodschap inspireer je 
en bied je troost. 
Je neemt initiatief en zoekt samen met de gemeente naar vormen van kerkzijn passend bij de huidige 
tijd. Dit met een realistische blik en rekening houdend met het draagvlak in de gemeente.  
Je kunt goed luisteren en hebt oog voor de diversiteit in de gemeente.  

  
 Van de predikant(e) wordt verwacht dat hij /zij in staat is te reflecteren op eigen werk en 

functioneren. 
      

Je zult je inzetten voor de taken in goed overleg en nauwe samenwerking met de collega predikante. 
Op basis van de benoemingsomvang zal er een evenwichtige verdeling van kerntaken zijn. 
 

 Voor de komende jaren zijn de belangrijkste kerntaken   
 

Pastoraat  
Je motiveert en ondersteunt gemeenteleden op pastoraal gebied en helpt samen met het pastorale 
team dit vorm te geven.  
Je hebt aandacht voor mensen in alle levensfasen zowel individueel als in groepsverband. 
Voor het ouderenpastoraat heb je een warm hart. Ouderen vinden bij jou een luisterend oor en een 
pastorale begeleiding passend bij deze fase van hun leven.  
 
Jeugd en jongeren  
Je hebt oog en oor voor de jongeren in de gemeente. Je vindt het belangrijk dat zij betrokken worden 

en blijven bij de kerk. Je stimuleert en ondersteunt het jeugdwerk op een actieve manier en zoekt de 

samenwerking met andere kerkelijke gemeenten en de verbinding met het dorp. 

 



 
 
 
Vieringen 
Je weet diversiteit in vieringen aan te brengen zodat deze aantrekkelijk zijn voor jong en oud, 
inhoudelijk versterkend voor het geloof en voor het dagelijks leven.  
Je weet te inspireren met verschillende vormen van muziek en media. Samen met de organist/cantor 
en de Werkgroep Vieren zie je het als een uitdaging te komen tot een eigentijdse invulling van 
kerkzijn en weet deze vorm te geven in de eredienst. 
 
Overige kerntaken 
 
Diaconaat 
Je draagt het werk van de diaconie een warm hart toe en bent attent op nood binnen en buiten de 
Bronkerkgemeente. Jouw rol is daarbij vooral ondersteunend. 
 
Toerusten en Verdiepen 
Je verzorgt thema-avonden rond Bijbel, geloof en levensvragen en schrijft artikelen voor ons 
gecombineerde kerk- en dorpsblad ‘De Bron’. 
 
Kerk in het dorp 
De Bronkerk wil missionair zijn in het dorp. Je geeft hier actief vorm aan.  
 
Organisatie en beleid 
Je draagt het beleidsplan van de Bronkerk uit en adviseert gevraagd en ongevraagd over prioriteiten 
en knelpunten. 
 
 
3. Je bent de predikant(e)…. 
 

• die met enthousiasme de Bijbelse boodschap kan overbrengen vanuit een authentiek levend 
geloof;  

• die jong en oud weet te inspireren en te verbinden, rekening houdend met de diversiteit in 
geloofsuiting en geloofsbeleving; 

• die betrokkenheid toont en toegankelijk is voor persoonlijke vragen die in de gemeente 
leven;    

• die open staat voor en verbinding zoekt in het dorp en met andersgelovigen;  
• die de Bronkerk een ontmoetingsplek wil laten zijn voor zingeving en levensvragen;   
• die goed kan samenwerken en zich samen met de collega en de vele vrijwilligers wil inzetten 

voor de koers zoals vastgelegd in het beleidsplan van de Bronkerk;  
• die actief en effectief gebruik maakt van digitale media in de communicatie met jong en oud. 

 
Ben je de predikant(e) die zich herkent in dit profiel en wil je graag nader kennismaken met onze 
gemeente? Dan zien we jouw reactie met cv en motivatie graag tegemoet voor 15 november 2022 
via beroepingscommissie@bronkerk.nl. 
 
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de beroepingscommissie: 
Warner Bruins (voorzitter) via 055-5416403 of Mientje Schep (secretaris) via 06-15526478. 
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