
 

 

 

Gezocht: predikant (fulltime) 

Onze nieuwe predikant 

Onze nieuwe predikant weet het evangelie met bezieling en diepgang te verkondigen en te vertalen 

naar de actualiteit. Je bent makkelijk in de omgang met mensen, kunt goed luisteren en van daaruit 

weet je mensen op een positieve manier te inspireren in hun geloofsbeleving. Met warmte en 

enthousiasme ben je in staat om jongeren en ouderen te boeien, te binden en aan te trekken tot het 

geloof.  

Met respect én gevoel voor humor werk je nauw samen met je collega-predikant, de kerkenraad en de 

vele vrijwilligers. Je durft nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien, je inspireert, spoort aan 

en verbindt om de gemeente verder uit te bouwen. Voor je eigen ‘wijken’ ben je het eerste 

aanspreekpunt voor gemeenteleden en naast het pastoraat geef je richting aan het jeugd- en 

jongerenwerk. Je durft nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien, je inspireert, spoort aan 

en verbindt 

Wij zijn doeners gevoed door een doorleefd geloof 

Wij zijn een actieve, levendige gemeente van Jezus, dichtbij God en bij elkaar. Ons gemeenteleven 

kenmerkt zich doordat de kalender van onze kerk boordevol staat met activiteiten voor jong en oud. 

We hebben een groot hart voor onze jeugd.  

Organiseren kunnen we goed. Denk aan werkvakanties voor jongeren, de Alphacursus, het inloophuis, 

het gebedsuur, musicals, de Boeldag en diverse studie- en gespreksgroepen. Onze hechte en 

eigentijdse gemeente telt ruim 1700 leden met zo’n 500 bezoekers in de ochtenddienst die 

samenkomen in ons fraaie kerkgebouw. Als je wilt is er een pastorie beschikbaar. 

Onze gemeente middenin een actief dorp 

We staan als gemeente middenin het dorp Voorthuizen, letterlijk in het centrum. De negen kerken in 

Voorthuizen werken goed met elkaar samen, wat onder andere blijkt uit de gezamenlijke jaarlijkse 

openluchtdienst, kanselruil en Perron16.  

Als entrée van de Veluwe ligt ons dorp centraal gelegen, tussen Amersfoort en Apeldoorn. Voorthuizen 

telt ruim 10.000 inwoners en in het zomerseizoen maar liefst 20.000. Ons dorp en de groene omgeving 

is geliefd en kent veel campings, vakantieparken en andere recreatiemogelijkheden. Onze kerk kent 

dan ook veel gasten die zich bij ons thuis voelen. Voorthuizen heeft goede basisscholen, actieve 

ondernemers en gezellige horeca. Het dorp kenmerkt zich bovendien door actief sport -en 

verenigingswerk en er worden jaarlijks talloze activiteiten georganiseerd. 

Solliciteren of meer weten?  

Op gk-voorthuizen.nl staat veel te lezen over onze kerk, maar in een persoonlijk gesprek gaat onze 

gemeente vast meer leven. We ontmoeten je dan ook graag. Onze contactpersoon voor vragen is 

Johan Borren, voorzitter van de beroepingscommissie, te bereiken via bc@gk-voorthuizen.nl Hij zal 

contact met je opnemen. Sollicitaties ontvangen we graag via bovenstaand emailadres. 
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Bijlage 1: Impressie van onze gemeente in foto’s 

 

   

  

  

 


