
 

Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid zoekt twee predikanten 

Recent zijn wij vanuit drie wijkgemeenten samengegaan in één wijkgemeente 
Zoetermeer-Zuid (PWZZ). Vanuit verschillende achtergronden bouwen we aan één 
vitale, hechte en open geloofsgemeenschap voor haar leden en voor allen die op 
haar weg komen.  
Voor deze wijkgemeente zijn wij op zoek naar twee predikanten (0,8 en 1,0 fte).  
De vacatures zijn los van het samenvoegingsproces ontstaan. Ze bieden nu de kans 
twee predikanten te beroepen die de bovenstaande visie vorm willen geven en elkaar 
kunnen aanvullen op de verschillende deelgebieden van kerkzijn, waarbij het accent 
ligt  

• bij een predikant die visie en affiniteit heeft met jeugd- en jongeren en met de 
leeftijdsgeneratie tot ongeveer 45 jaar. 

• bij een predikant die pastoraat als zijn/haar kernkwaliteit ziet en die zich vooral 
focust op de oudere leeftijdscategorie. 

Wij zoeken naar predikanten die (samen): 

• in de viering vanuit het Woord en de Stilte een verbinding weten te maken om 
God en elkaar te ontmoeten; 

• het onderlinge (geloofs)gesprek stimuleren en daarin zichtbaar voorgaan; 
• de uitdaging aangaan om ook een gemeente voor de jongere generaties te 

worden; 
• oog hebben voor de diaconale taak van de kerk; 
• de verbinding weten te maken tussen de wijkgemeente en de maatschappij; 
• elkaar kunnen aanvullen op de verschillende deelgebieden van het pastoraat; 
• samenbindend en inspirerend kunnen werken binnen onze pluriforme 

wijkgemeente en de bredere gemeenschap waarin wij actief zijn. 

Op de website van de PWZZ kunt u nadere informatie vinden: de profielschets van 
de predikant(en) waarnaar wij op zoek zijn, het beleidsplan van de PWZZ en 
informatiebladen over onze wijkgemeente en de burgerlijke gemeente.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
beroepingscommissie Jaap van den Berg (bergvandenjb@hetnet.nl; 06-30082896)  

Past dit profiel bij u, stuur dan uw motivatiebrief met CV voor 15 oktober 2021 aan: 
de Beroepingscommissie PW Zoetermeer-Zuid, t.a.v. Ton Verheijke, Melkwit 19, 
2718 AP  Zoetermeer, of digitaal aan: secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com 
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