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Wie zijn wij
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (meppel.gkv.nl) is een kerkgemeente waar iedereen zich thuis 

mag voelen en welkom mag weten. De gemeente telt ruim 1100 leden. Ons kerkgebouw is de 

Kruiskerk te Meppel.

In onze gemeente zijn we in gesprek met iedereen die geïnteresseerd is in levens- en zingevings-

vragen, waarbij de Bijbel de inspiratiebron is. Met veel vrijwilligers leggen we actief de verbinding 

tussen geloof en het dagelijkse leven door actuele thema’s te bespreken, projecten uit te voeren en 

diaconaal bezig te zijn in maatschappij en wereld. 

Wij zoeken
Een hartelijk gelovig man die zich veilig weet in Christus en die Zijn genade wil uitdelen.

Jouw profiel  
•  LEF  Je (s)preekt vrijmoedig en inspirerend, durft prikkelend te zijn en moeilijke onderwerpen te 

benoemen. Je hebt een ‘gezonde eigen stijl’.

•  FLEXIBILITEIT  Je kunt goed samenwerken, ook met de huidige predikant. Je bent gericht 

op groepsprocessen in de gemeente, je bent pragmatisch en je beweegt je gemakkelijk tussen 

mensen.

•  DAADKRACHT Je kunt op energieke wijze inzet tonen in en buiten de gemeente. Je realiseert 

interne en externe verbindingen. Je hebt een uitgesproken belangstelling voor kerkelijke en maat-

schappelijke ontwikkelingen. 

Je helpt ons verder om onze gemeente een plek te laten zijn waar gemeenteleden toegerust en geïn-

spireerd worden om hun gaven in te zetten, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatie uiterlijk 7 december 2019 naar: 

beroepingscommissie@meppel.gkv.nl. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met je reactie. 

Ook beginnende predikanten en predikanten in opleiding nodigen wij van harte uit om te reageren. 

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de voorzitter beroepingscommissie, 

Roelof van der Veen (06-15884166).


