
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

De Protestantse Gemeente Borger laat zich leiden door het Woord van God, zoals 

verwoord in de Bijbel en in de Protestants Christelijke traditie van geloof, hoop en 

liefde, waarbij de kern is: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. 

 

We zijn een vitale gemeente die streeft naar gastvrijheid en ontmoeting, met veel 

enthousiaste vrijwilligers. We vormen een pluriforme gemeenschap, wat onder andere 

tot uitdrukking komt in de vieringen. Naast traditionele vieringen hebben we aandacht 

voor liturgische vernieuwing en voor vieringen met een missionaire oriëntatie. 

 

 

We zoeken een fulltime predikant m/v met de volgende kerntaken: 

         -    het voorgaan in vieringen 

  -    het verlenen van pastorale zorg 

  -    het coachen en toerusten van gemeenteleden en vrijwilligers. 

 

We zoeken iemand die: 

  -    de Bijbelse boodschap op eigentijdse wijze weet te brengen en aansluit bij het  

        leven van alledag 

                  -     oog heeft en open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving 

`     -     samenbindend, inspirerend en toegankelijk is 

  -     de kinderen en de jeugd betrekt bij de vieringen 

  -     meedenkt over vorm en inhoud van het jeugdwerk en kan omgaan met sociale 

        media 

  -     affiniteit heeft met de leeftijdsgroep 30- tot 50-jarigen 

  -     samenwerkt met onze kerkelijk werker 

      -     oog heeft voor onze diaconale en pastorale opdracht binnen de samenleving 

  -     in Borger gaat wonen en betrokken is bij de dorpsgemeenschap. 

 

Als deze advertentie u aanspreekt, nodigen wij u van harte uit om te reageren door uw 

motivatiebrief en Curriculum Vitae uiterlijk 10 maart 2019 te sturen naar de secretaresse 

van de beroepingscommissie, mevrouw Jolanda Kuperus e-mail: 

beroepingscie@pgborger.nl. 

 

Voor meer informatie over bovengenoemde vacature verwijzen we u naar onze website: 

www.pgborger.nl, waar u de profielschets van onze gemeente en van de te beroepen 

predikant kunt vinden.  

 

U kunt ook contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Leen 

Roseboom, tel. 06 30569737. 
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