
Vacature voorganger (m/v) 
 
Als u zich door God geroepen voelt om een gemeente te dienen (Luc.22:26) en het als een 
uitdaging ziet om een jonge groeiende gemeente in een dynamische stad verder te helpen, 
is deze functie mogelijk wat voor u. 
 
Wie zijn wij? 
Een jonge gemeente in Leidsche Rijn, het snelgroeiende stadsdeel van Utrecht. Wij zijn een 
gemeente met ongeveer 130 leden en 90 kinderen uit Leidsche Rijn en directe omgeving. 
We zijn een diverse gemeente met veel jonge gezinnen, maar er is ook een aanzienlijke 
groep ouderen. Wij komen op zondag samen in een middelbare school: het Leidsche Rijn 
College. Er is toenemende samenwerking met omliggende kerken in Leidsche Rijn en 
Baptistengemeenten in de omgeving, met name voor op de wijkgerichte activiteiten. 
Wij bestaan ruim 10 jaar en het pionierswerk van de gemeente ligt achter ons. Wij zijn een 
volwassen gemeente geworden met diensten, kringen, kinderwerk, jeugdwerk, pastoraat 
enz. De komende periode is veel aandacht nodig voor verdere gemeenteopbouw. Het gaat 
dan om zaken zoals het onderwijs in de gemeente, de diensten en het beleid rond het 
kinder- en jeugdwerk.  
 
Wie zoeken wij? Een voorganger 

- die zich door God geroepen voelt om de gemeente te dienen 
- met affiniteit voor gemeenteopbouw en onderwijs 
- die fijngevoelig omgaat met pastorale zaken 
- die de samenwerking met andere kerken verder vormgeeft en ook open en creatief is 

om nieuwe wegen te zoeken 
- die beschikbaar is voor 24 uur per week en die, bij verdere groei van het werk in de 

gemeente, uitbreiding van het dienstverband wil overwegen 
- die bereid is om in ongeveer de helft van de diensten voor te gaan 
- die een algemene beroepbaar stelling heeft van de Unie van Baptisten-gemeenten of 

ABC-gemeenten of bereid is dat traject van erkenning te doorlopen 
- en die woonachtig is in Leidsche Rijn of omgeving of bereid is hier op termijn naartoe 

te verhuizen.  
 
Wanneer? 
Solliciteren op deze functie is mogelijk tot en met 10 januari 2020.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Salaris en vergoedingen zijn conform arbeidsvoorwaarden PKN. In eerste instantie gaat het 
om een tijdelijk contract voor een jaar met de intentie om dit na dit jaar om te zetten in een 
contract voor onbepaalde tijd.  
 
Reageren 
Solliciteren kan per e-mail naar voorzitter@derankleidscherijn.nl 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Hoeksema via e-mail: 
voorzitter@derankleidscherijn.nl of via telefoon: 06 – 45 77 27 50 


