
Protestantse Gemeente Boskoop zoekt 2 predikanten
(voor in totaal 1,6 fte)

Wij nodigen u uit verder te lezen als het u aanspreekt te werken voor een veelkleurige 
gemeente, met gezegende activiteiten als een unieke vorm van buurtpastoraat en goedlopend 
jeugd- en jongerenwerk. Ook als het u niet afschrikt om een gemeente als de onze verder op 
te bouwen, dan zit u wellicht bij deze op het juiste spoor.

Sinds in 2019 drie wijkgemeenten zijn samengebracht tot één Protestantse Gemeente Boskoop (PGB) is zij volop in ontwikkeling om een 
nieuw evenwicht te vinden waarin het veelkleurige karakter van de PGB tot haar recht kan komen. De gemeente bestaat uit circa 2.750 
leden, waarvan een kwart actief betrokken. Op dit moment heeft de gemeente drie vierplekken, waarvan op korte termijn twee worden 
afgestoten. De bedoeling is om deze twee te vervangen door een nieuw eigentijds en multifunctioneel gebouw.
Binnen de PGB worden drie vierstijlen gehanteerd: de klassieke, liturgische en evangelische.

Momenteel zijn twee van de drie predikantsplaatsen vacant. 
Voor elk te vinden collega-predikant hebben wij een specifiek profiel voor ogen. 

Wij zoeken:

   Een aansprekende inspirator als predikant Een predikant als een ervaren bruggenbouwer
   (zie profielschets A) (zie profielschets B)

Om als predikant werkzaam te zijn voor de PGB verwachten wij van u om in collegiale samenwerking,  
door prediking en pastoraat, de gemeente toe te rusten en te begeleiden tot eer van onze Vader, Zoon en Heilige Geest.

Er zijn twee moderne pastorieën aanwezig zodat u zich kunt vestigen in het mooie Boskoop,  
bekend om zijn boomkwekerijen en waterrijke omgeving. Het ligt midden in het Groene Hart.  

Het is prettig wonen en werken in deze op één na grootste kern van de gemeente Alphen aan den Rijn.

   Profielschets A Profielschets B

Het beleidsplan van de PGB is richtinggevend bij de uitvoering van de diverse deeltaken.

Vindt u dat wij in u de geschikte kandidaat hebben gevonden? 
Stuur uw schriftelijke reactie met een curriculum vitae naar: beroepingscommissie@pgboskoop.nl.

De PGB is op zoek naar een predikant m/v die:

Persoonlijk
•   Een eigen persoonlijk en herkenbaar geloof heeft in God de Vader, in 

zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest.
•   Prediking centraal stelt en door pastoraat en gebed aandacht heeft 

voor de mens met zijn of haar levensvragen.
•   Bruggenbouwer binnen het pluriforme karakter van de gemeente.
•   Een flexibele instelling heeft en in verschillende situaties kan variëren 

in manier van werken en communiceren.
•   Ervaren is en niet bang is om richting te geven aan beleid en waar 

nodig de leiding te nemen.

Eredienst
•   Overweg kan met de drie afzonderlijke vierstijlen binnen de Eredienst.
•   Gevoel heeft voor de Protestantse traditie, maar ook verbinding kan 

leggen met de kerk en de leefwereld van mensen vandaag.
•   In staat is eigentijdse impulsen te geven aan de eredienst en vanuit de 

huidige leefwereld de prediking theologisch te verdiepen.
•   Uitvoering kan geven aan de door de kerkenraad genomen besluiten 

rond avondmaalsviering en zegening/inzegening van huwelijken.

Pastoraat
•   Prioriteit legt bij het pastoraat.
•   Weet wat er in de gemeente leeft en daar naar handelt.
•   Open en integer is, betrokken en motiverend.

Vorming & Toerusting
•   Aandacht heeft voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen binnen de 

 gemeente met de nadruk op ouderen.
•   Een missionaire instelling heeft die niet stopt bij de kerkmuren van de 

PGB.
•   Openstaat voor Oecumene.

Organisatie & Beleid
•   Ervaring heeft met het werven en coachen van mensen en stimu-

leren van activiteiten op een manier die de opbouw van de gemeente 
bevordert.

•   Leiding kan geven en ook kan werken in teamverband.

De PGB is op zoek naar een predikant m/v die:

Persoonlijk
•  Een eigen persoonlijk en herkenbaar geloof heeft in God de Vader, in zijn 

Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest.
•  Prediking centraal stelt en door pastoraat en gebed aandacht heeft voor 

de mens met zijn of haar levensvragen.
•  Aandacht heeft voor het pluriforme karakter van de gemeente.
•  Een flexibele instelling heeft en in verschillende situaties kan variëren in 

manier van werken en communiceren.
•  Vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen.
•  Minstens in één andere gemeente-ervaring heeft opgedaan als 

 gemeentepredikant.

Eredienst
•  Overweg kan met de drie afzonderlijke vierstijlen binnen de Eredienst in 

het bijzonder met de Evangelische vierstijl.
•  Gevoel heeft voor de Protestantse traditie, maar ook verbinding kan leg-

gen met de kerk en de leefwereld van mensen van vandaag.
•   In staat is eigentijdse impulsen te geven aan de eredienst en de huidige 

leefwereld theologisch te verdiepen.
•  Uitvoering kan geven aan de door de kerkenraad genomen besluiten rond 

avondmaalsviering en zegening/inzegening van huwelijken.

Pastoraat
•  Weet wat er in de gemeente leeft en daar naar handelt.
•  Open en integer is, betrokken en motiverend.

Vorming & Toerusting
•  Aandacht heeft voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen binnen de   

gemeente met de nadruk op jeugd en gezinnen.
•  Een missionaire instelling heeft die niet stopt bij de kerkmuren van de PGB.
•  Een diaconaal hart heeft.
•  Openstaat voor Oecumene.

Organisatie & Beleid
•  Ervaring heeft met het werven en coachen van mensen en stimuleren van 

activiteiten op een manier die de opbouw van de gemeente bevordert.
•  Leiding kan geven en ook kan werken in teamverband.




