
 

Verbonden met Jezus,  
  onderweg naar morgen! 
 
Wij zijn een grote stadsgemeente, die volop in 
beweging is en die jong en oud uitdaagt, om in 
deze tijd, God en elkaar lief te hebben en Zijn 
nieuwe wereld te ontdekken. We willen in deze tijd 
God en elkaar lief hebben en Zijn nieuwe wereld 
ontdekken.  
Als gevolg van het vertrek van een van onze 

predikanten zoeken we een tijdelijke invulling voor een deel van zijn taken.  
We denken aan 16 uur per week voor pastoraat, toerusting en verkondiging. 

• interim kerkelijk/pastoraal werker m/v 

Lees de uitgebreide vacatureteksten op www.groningenoost.nl  
Reageer voor 23 mei 2021

http://www.groningenoost.nl


[tekst voor de website] 

Kom jij onze gemeente verder helpen? 

Groningen-Oost is een kerk die aan de weg timmert, lef heeft om nieuwe stappen te zetten, jong 
en oud uitdaagt samen God en elkaar lief te hebben en zijn nieuwe wereld te ontdekken. We zijn 
een grote stadsgemeente in de mooie Oosterparkwijk. 
Groningen-Oost is ook een gemeente in beweging. We hebben een nieuwe koers uitgezet en 
proberen die in praktijk te brengen met behulp van een team betaalde medewerkers: twee 
predikanten, een kindwerker, twee jongerenwerkers en een missionair werker. 
Dit is onze koers: Verbonden met Jezus, onderweg naar morgen. 

Als gevolg van het vertrek van een van onze predikanten start een bezinning hoe we deze  
vacature willen invullen. Daar willen we rustig over nadenken.  
Ondertussen gaat het leven van de gemeente en het werk in de gemeente wel door. Graag willen 
we voor minimaal een half jaar ondersteuning in het pastoraat, toerusting van diverse groepen in 
de gemeente en voor het voorgaan in de kerkdiensten. 
Concreet denken we aan twee dagdelen per week pastoraat, een dagdeel toerusting, een 
dagdeel (voorbereiding) kerkdiensten. 
 
Herken jij je hierin: 

• Ik heb een levende relatie met Jezus 
• Ik heb een pastorale, liefdevolle en betrokken houding naar mensen. 
• Ik houd van het toerusten van mensen tot volgeling van Jezus vandaag. 
• Ik kan in eigentijdse verkondiging het evangelie verrassend dichtbij brengen. 

En voldoe je ook nog aan deze vereisten: 
• Je hebt (bij voorkeur) minimaal HBO denk- en werkniveau. 
• Je hebt aantoonbare ervaring in het kerkelijk werk. 
• Je kent de Bijbel goed. 
• Je staat midden in het leven en kent de uitdagingen van onze tijd en stad. 
• Je bent 16 uur in de week beschikbaar. 

Wanneer bovenstaande jou past, nodigen we je van harte uit om te reageren. We hebben zin om 
met jou in gesprek te gaan! 

Doe dat op een manier die bij je past én duidelijk maakt wat jij ons te bieden hebt. Mail naar 
db@groningenoost.nl t.a.v. Johannes Weening 
Overige praktische info: 

• Wij bieden je een salariëring conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijk werkers (Steunpunt 
Kerkenwerk) of in geval van een predikant op detacheringsbasis 40% van het huidige 
traktement. 

• Het gaat in eerste instantie om een contract voor minimaal half jaar waarbij het de 
verwachting is dat dit verlengd kan gaan worden. 

• Wanneer je vragen hebt over de procedure, dan kun je contact opnemen met Johannes 
Weening (06 33646105). Wanneer je inhoudelijke vragen hebt, is het logischer om Jaap van 
den Bos (06 48040016) te bellen.

https://www.groningenoost.nl/wie-zijn-wij/koers-en-kernwaarden/
mailto:db@groningenoost.nl

