
 

De Evangelische Gemeente Parousia Almere is op zoek naar een deeltijd- 

kerkelijk werker/ voorganger 

De Evangelische Gemeente Parousia is een van de oudste kerkelijke gemeenten in Almere met ca. 

160 leden en vaste bezoekers. De gemeente is betrokken bij allerlei missionaire projecten en wordt 

veelal ervaren als een warme, betrokken gemeente. Op zondagochtend komen wij samen in de aula 

van een scholengemeenschap in Almere-Buiten. Wij beschikken wij over een eigen 

activiteitengebouw. De gemeente komt naast de eredienst op zondag om de week bijeen voor 

Bijbelstudie en in huiskringen. 

De gemeente wordt geleid door de oudstenraad die voor praktische zaken ondersteund wordt door 

het ‘uitvoerend orgaan’, en voor onderwijs door het ‘onderwijsteam’. De gemeente heeft een 

kerkelijk werker in dienst met als aandachtsgebied pastoraat en kringen. 

De kerkelijk werker/voorganger (16 uur per week)* 

Je hebt een levende en aanstekelijke relatie met God en een passie om uit de Bijbel te delen. 

Als kerkelijk werker/voorganger ga je voor in diensten, geef je leiding aan het onderwijs- en interne 

sprekersteam en maak je deel uit van de oudstenraad. Je hebt een hart voor zending en missionaire 

projecten. Je weet mensen te inspireren en te verbinden. Je zoekt die verbinding ook met kerken in 

Almere. Je kunt zowel zelfstanding werken als in teamverband.  

Profiel 

• Je hebt een afgeronde theologische opleiding op HBO / WO niveau. 

• Je bent een inspirerende spreker waarbij je een brug naar de huidige cultuur kunt slaan. 

• Je prefereert het verhaal boven de (dogmatische) verhandeling. 

• Je bent creatief en bent een netwerker en verbinder. 

 

Bijzondere voorwaarden 

Het is een pre als je in Almere of directe omgeving woont en je wekelijks de dienst kunt meemaken. 

De gemeente legt geen verhuisverplichting op. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Beloning en arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling zoals gebruikelijk in ABC 

gemeenten. 



• Hoewel we zoeken naar iemand die voor langere tijd de Parousia gemeente wil dienen 

bieden we eerst een contract aan voor de duur van een jaar. 

• Bij een start als kerkelijk werker behoort bij goed functioneren doorgroei naar deeltijd  
voorganger tot de mogelijkheden. 

 

Reageren & info 

Sollicitaties naar deze functie kun je  per mail sturen aan beroepingscommissie@parousia-almere.nl 

Je kunt reageren tot 25 juni 2018. 

Meer informatie over de gemeente kun je vinden op onze website www.egpa.nl of door te bellen 

met  Jacob Kops (voorzitter beroepingscommissie) tel. 0644152380. 

*Afhankelijk van de ervaring van de kandidaat  
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