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Onze betrokken en actieve Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is op zoek naar een
enthousiaste en inspirerende predikant (0,75 fte)
‘Laat je verrassen door onze veelzijdige gemeente, betrokken mensen (jong en oud) en prachtige
kerk! Ik werk hier met veel plezier, jij straks ook?’ - Stijn van der Woude.
Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een levendige gemeente, betrokken op elkaar, het
dorp en de samenleving. De gemeente is een mix van zowel mensen uit de omgeving, als mensen die
hier zijn komen wonen. De zondagse diensten vieren we in de prachtige oude Martinuskerk, met
aandacht voor de liturgie van eeuwen geleden én van 2021 en altijd met zang en muziek. Aan onze
gemeente zijn twee professionele kerkmusici verbonden: een organist en een cantor.
Kinderen en jongeren zijn bij ons belangrijk. Ze worden begeleid door enthousiaste ouders en andere
vrijwilligers, hebben een aandeel in de diensten en zijn geregeld bezig met een project. De
ondersteuning van al het jeugdwerk heeft dan ook prioriteit in de plannen voor de komende jaren.
Het pastoraat en diaconaat worden gedragen door ambtsdragers en een groep actieve mensen in de
verschillende wijken. De diaconie werkt veel samen met maatschappelijke organisaties en onze kerk
heeft het predikaat ‘Groene Kerk’.
Er is goed contact en een groeiende samenwerking met de Protestantse Gemeente Zutphen. KerkZIN
is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeenten en de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen.
Onze gemeente heeft op dit moment ca. 1.700 leden. Zij wonen in drie gebieden:
• het dorp Warnsveld
• het buitengebied van Warnsveld
• de nieuwe wijk Leesten, die burgerlijk onder de gemeente Zutphen valt
en er zijn warme contacten uit het AZC Zutphen.
De aanleiding
In onze gemeente is op dit moment een deeltijdpredikant actief: ds. Stijn van der Woude is in het
voorjaar van 2021 aangesteld (met focus op jeugd, jongeren en jonge gezinnen). In het afgelopen
halfjaar zijn twee predikanten met emeritaat gegaan. Dit betekent, dat wij nu op zoek zijn naar een
predikant (0,75 fte), die de uitdaging wil aangaan om samen met ons als gemeente invulling te geven
aan alle kerkelijke activiteiten.
De invulling
Wij zijn op zoek naar een predikant, die:
• zich laat inspireren door de Bijbelse verhalen, ze theologisch weet te verwoorden en met passie
en creativiteit weet te verbinden met het leven van alledag
• muzikaal breed georiënteerd is en het een uitdaging vindt om met de cantor, organist en andere
musici samen te werken
• creatief is met woord, beeld en geluid en het leuk vindt om daarmee te experimenteren
• de waarde kent van jonge én oudere gemeenteleden en hen verder met elkaar in contact brengt
• mensen kan bijstaan, motiveren en inspireren om zich te blijven inzetten voor hun kerk

•

met beide benen in onze samenleving staat en de relatie tussen onze gemeente en het dorp
Warnsveld en de wijk Leesten wil versterken.
• en die het leuk vindt om te netwerken binnen diverse maatschappelijke organisaties in de regio
Zutphen.
In de ‘Missie en Visie’ van ons beleidsplan (2019-2022) wordt uitgebreid ingegaan op de
kernwaarden van onze gemeente https://protestantswarnsveldzutphen.nl/overons/beleidsplannen/.
Je komt te werken in een prachtige en landelijke woonomgeving. Warnsveld/Leesten, gelegen aan de
rand van de Achterhoek, deel uitmakend van de gemeente Zutphen, is een aantrekkelijke en
interessante plaats om in te wonen, werken en recreëren. Vanwege de directe ligging bij Zutphen
(bijna 48.000 inwoners) zijn alle belangrijke voorzieningen aanwezig (zie o.a. www.zutphen.nl).
Zutphen is een prachtige historische stad met een middeleeuws centrum.
Interesse?
Meer informatie over de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is te vinden op de website:
https://protestantswarnsveldzutphen.nl/pg-warnsveld/.
Je sollicitatie kun je voor 27 mei 2022 sturen aan de secretaris van de Beroepingscommissie,
Hetty Huisman-Renneboom, Het Boschloo 4, 7232 GK Warnsveld of per e-mail
hettyhuismanrenneboom@gmail.com. Telefonisch bereikbaar op 06-22961970

