
 

Gemeentepredikant Andreaskerk in Putten 
 

Wij zijn op zoek naar 

De Andreaskerk Putten is op zoek naar een predikant voor 0,8 of 1,0 FTE. Naast de ‘gebruikelijke 

zaken die van een predikant verwacht mogen worden’ zijn vooral gemeenteopbouw en de viering 

van het evangelie in de erediensten belangrijk. 

 
Wie wij zijn 

De Andreaskerk is een kerkgemeenschap die doorlopend in ontwikkeling is wat zich bijvoorbeeld uit 

in het streven naar erediensten in begrijpelijke taal en volop ruimte voor kinderen en jongeren. Uit 

verschillende geledingen binnen de PKN maar ook van daarbuiten vinden mensen een ‘geestelijk 

thuis’ in onze kerk. Het zorgt er voor dat ‘Kerk-zijn’ geen statisch iets is maar een dynamiek geeft die 

soms wel en soms niet tot nieuwe inzichten leidt. Met ongeveer 3500 leden is het een 

geloofsgemeenschap die goed georganiseerd is en die gestalte wil geven aan de Liefde van God voor 

onze wereld. 

 
We zoeken jou 

We zijn op zoek naar een veelzijdige predikant met specifieke kwaliteiten. Vanwege de dynamiek in 

onze kerk zoeken we een verbinder, een herder, die er voor zorgt dat belangrijke thema’s 

bespreekbaar zijn en besproken worden. Je voert de (geestelijke) regie in die processen en zorgt ook 

voor inhoudelijke input. Tijdens de erediensten sta je open voor vernieuwingen en je bent sterk in 

het onderwijzende element in een eredienst. Je bent je bewust van de diversiteit van de aanwezigen 

in een kerkdienst en weet steeds weer de verbinding te leggen. 

 
Even op een rij wat we belangrijk vinden 

• Gemeente opbouw met een accent op jeugd en jonge gezinnen 

• Erediensten, vernieuwend en vertrouwd, verdiepend in uitleg 

• Op de hoogte van verschillende standpunten over actuele vraagstukken 

• Predikant binnen de PKN 

• Goed kunnen samenwerken binnen onze gemeente en daarbuiten 

 
Dit hebben we te bieden 

• Een prachtig dorp 

• Een mooie pastorie 

• Een ‘baan’ voor 0,8 of 1.0 fte 

• Een dynamische en betrokken gemeente 

• Een gemeente die uitkijkt naar jouw komst 

• Je maakt deel uit van een ministerie met daarin 2 predikanten en een kerkelijk werker 

 
Hoe nu verder? 

Als je na het lezen van deze vacature met ons wilt verder praten dan nodigen we je graag uit om 

contact met ons op te nemen. Dat kan op de volgende manieren: stuur een reactie aan de 

beroepingscommissie via e-mail (beroepingscommissie@andreaskerkputten.nl) of bel met één van 

de voorzitters van de beroepingscommissie, Johan de Vroom 06-19999103 of Rini Schouten 06- 

53131926. 

 

Wil je vooraf nog meer informatie kunnen lezen? Er zijn verschillende documenten beschikbaar op 

onze website www.andreaskerkputten.nl/beroepingswerk. 
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