De Protestantse Gemeente te Amsterdam-Noord zoekt voor de kern Nieuwendam een

Predikant (M/V) 0,6 fte
Wie zijn wij:
De protestantse wijkgemeente in Amsterdam-Noord bestaande uit drie kernen met allen een eigen
kerkgebouw. De gemeente van Nieuwendam is onderdeel van de wijkgemeente Noord en heeft 713
leden. De gemeente van de Nieuwendammerkerk is een pluriforme gemeente, ontstaan uit
verschillende modaliteiten en in 2007 samengevoegd. Nieuwendam was één van de kleine dorpen
gelegen aan de noordkant van het IJ en is jaren geleden onderdeel van Amsterdam-Noord geworden.
In Amsterdam Noord wonen 90.000 mensen van allerlei verschillende nationaliteiten. Er zijn diverse
winkelcentra, een ziekenhuis, zorgcentra, buurthuizen, scholen etc. De wijkgemeente Nieuwendam is
een gemeente met veel ouderen, waar iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Ontmoeting in de
eredienst staat centraal in onze gemeente maar zorg en aandacht voor elkaar is daarvan een
belangrijk onderdeel. Evenals zichtbaar zijn in de buurt.

Wat zoeken wij: een predikant die










open houding, enthousiast, verbindend is en goed kan luisteren, een bruggenbouwer
als voorganger enkele jaren ervaring heeft opgedaan in een eerdere gemeente
het evangelie op boeiende, inspirerende wijze kan brengen en Gods Woord verbind met het
dagelijks leven
pastoraat een warm hart toedraagt en daaraan prioriteit geeft
bestuurlijke kwaliteiten heeft in verbinding mede ten behoeve van de andere kernen in
Amsterdam Noord en andere “veldwerkers”, een creatieve team-player voor samenspraak
en samenwerking.
nieuwe verbindingen zoekt en kan inspelen op veranderingen in de kerk en de samenleving
die ons als gemeente zichtbaar wil maken in de buurt
een visie heeft over de toekomst van de kerk, nieuwe wegen durft te zoeken voor vormen
van kerk-zijn en ideeën aan te dragen tot verbreding en proactief zijn in Amsterdam

Wat bieden wij:








Een prachtige kerk uit 1848 met tuin en consistoriepand als thuisbasis
Een enthousiaste warme gemeente
Een zeer goede organist
Een gemeente met veel activiteiten en bijzondere diensten
Eén kerk met 5 koren
Een “koers” gericht op de toekomst
Een band met Dr. S. Amaechi van het Christina Specialist Hospital in Nigeria

Heeft u interesse? Wij sturen u graag een informatiepakket toe met daarin een profielschets van de
gemeente en van de predikant. U kunt ook de informatie vinden op de website
www.protestants.amsterdam.nl

Voor inhoudelijke vragen over de vacature en de gemeente kunt u contact opnemen met de heer
Leonard Dijkstra, secretaris beroepingscommissie, ndkberoepingscommissie@gmail.com
Graag ontvangen wij uw motivatie brief en curriculum vitae voor 1 juni 2017 op bovenstaand
mailadres van de secretaris beroepingscommissie.

