
 

GKv Gent zoekt een voltijds 
predikant 

 

 

Op 1 juli 2022 gaat onze huidige predikant met emeritaat. We zijn het proces gestart om 

een opvolger te vinden. 

We zoeken naar iemand met een hart voor missionair werk die een herder wil zijn voor 

onze kleine, kwetsbare gemeente. We tellen rond de 40 belijdende leden, die geografisch 

gespreid wonen in Gent en omliggende gemeenten in een gebied rond het kerkgebouw 

aan de Leie met een straal van ongeveer 25km. We zien het als onze eerste taak om een 

missionaire gemeente te zijn die het evangelie uitdraagt in de omgeving waar we kerk zijn, 

waar we gemeentelid zijn. 

Naast het vertrouwde predikantswerk (preken, catechese, pastoraat, …) zoeken we een 

predikant die zich wil engageren voor volgende taken: 

• De gemeenteleden coachen zodat hun gaven en talenten optimaal benut kunnen 

worden. 

• De gemeente toerusten voor haar missionaire taak. 

• De verbondenheid binnen de gemeente bevorderen en stimuleren. 

• Initiatief nemen voor en de gemeente betrekken bij laagdrempelige evangeliserende 

activiteiten die nieuwe contacten aantrekken. 

• In trouw aan het gereformeerde gedachtegoed werken aan een levende Kerk en 

openstaan voor nieuwe ideeën met het oog op de verkondiging van het evangelie 

aan andersgelovigen/ongelovigen. 

• Streven naar samenwerking met en verbinding tussen kerkverbanden en 

overlegorganen zoals het GOV (Gereformeerd Overleg Vlaanderen), het IGLO 

(Informeel Gents Leiders Overleg), en het EJV (Evangelisch Jeugdverbond). 

• Binnen de Vlaamse context naar mogelijkheden zoeken om contacten te leggen met 

de burgermaatschappij. 

We bieden inwoning in een pastorie naast het kerkgebouw aan de Leie in het mooie 

historische Gent, en een traktement volgens de ‘materiële regelingen predikanten’ van het 

CGMV. 

Meer Weten? 
Wil je meer weten over deze vacature of 

onze mooie gemeente, 
 

bel :    Jaap Van Heest (BC) 0474 630158  

contacteer de kerkenraad :   

   scribagkvgent@hotmail.be 

kijk op : facebook.com/kerkaandeleie 

 

 

Solliciteren? 

Wil je graag predikant worden in onze 

gemeente, stuur dan jouw sollicitatie naar 

de beroepingscommissie: 

beroepingscommissiegkvgent@gmail.com 


