
De Protestantse wijkgemeente Schenkel  

in Capelle aan den IJssel zoekt 

  

Predikant (m/v) voor 0,7 "e 

 

 

De Protestantse wijkgemeente Schenkel in Capelle aan den IJssel is op zoek naar 

een samenbindende, enthousiaste en missionair gedreven predikant. We zoeken 

iemand die samen met de kerkenraad geestelijk leiding gee" aan de gemeente en 

een voortrekkersrol wil vervullen in de beweging naar en de verbinding met de 

buurt.  

 

Onze gemeente 

De Schenkelkerk wil een open en uitnodigende gemeenschap zijn voor jong en oud 

rond het Woord, waarbij de predikant een samenbindende rol speelt tussen de  

genera�es. Onderlinge ontmoe�ng en het geloofsgesprek vinden wij belangrijk.  

We willen niet alleen kerk zijn voor de bestaande gemeente, maar juist ook voor  

en met onze buurt. 

 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een predikant met een levend geloof, passie voor het evangelie en hart 

voor mensen, die onze visie en missie herkent en daar enthousiast van wordt.  

Iemand die zich richt op een Bijbelse en actuele verkondiging in begrijpelijke taal  

en ons helpt om het leven met Jezus te leven en verder te bouwen aan een  

geïnspireerde en inspirerende geloofsgemeenschap voor jong en oud. 

Wij vinden het belangrijk dat de predikant een voortrekkersrol vervult in de  

beweging naar en verbinding met de buurt. Daarnaast is hij/zij een samenbindende 

factor voor verschillende genera�es in de gemeente. 

 

 

 Samen geloven in Schenkel Samen geloven in Schenkel 

 



Wonen in de wijk Schenkel hee% onze voorkeur. Er is in de gemeente echter geen 

pastorie beschikbaar, maar wij willen wel zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het 

zoeken naar een passende woonruimte.  

 

Meer informa*e 

Voor meer informa�e verwijzen wij naar de website schenkelkerk.nl waar u  

ook de profielschets van de wijkgemeente en het beleidsplan kunt vinden. 

Spreekt deze uitdaging u aan, dan nodigen wij u graag uit te reageren met sollicita-

�ebrief en cv naar beroepingscommissie@schenkelkerk.nl t/m 22 april a.s. 

Voor nadere informa�e kunt u contact opnemen  

met Henk Boerman (06-51833848). 

 

 

Samenwerking met de ouderenpastor 

De Schenkelkerk hee% ook een ouderenpastor voor 0,3 %e in dienst. De predikant 

zal veel met haar samenwerken, maar het ouderenwerk zal vooral bij de ouderen-

pastor liggen. Het betre% de pastorale zorg voor ouderen van 70 jaar en ouder. De 

te benoemen predikant zal samen met de ouderenpastor en in samenwerking met 

de kerkenraad tot een afstemming van taken komen. 

 

Bovenwijkse taken 

Binnen de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel wordt van de predikant 

inzet gevraagd bij bovenwijkse samenwerking. Samen met de PKN-predikanten 

van Capelle aan den IJssel zijn er roulerende bovenwijkse taken zoals het regelma-

�g voorgaan in kerkdiensten in andere dan de eigen wijkkerk en jaarlijks een keer 

voorgaan in verpleeghuis Rijckehove. Dit omvat een aantal keer per jaar voorgaan 

in weekslui�ngen in verzorgingshuizen en medewerking verlenen aan ar�kelen in 

het kerkblad. Verder is de predikant lid van de algemene kerkenraad en/of  

moderamen. De predikant is ook lid van het ministerie van predikanten en van de 

werkgemeenschap van predikanten. Onze wens is in de toekomst meer aandacht 

te besteden aan bovenwijkse samenwerking. Samenwerking begint met het elkaar 

beter te leren kennen als wijkgemeenten. Van de predikanten wordt verwacht dat 

zij hierin een rol spelen, bijvoorbeeld in het s�muleren/organiseren van onderlinge 

ontmoe�ngen en gesprekken en - waar mogelijk - in het inbrengen van exper�se 

over kerkvernieuwing. 
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