
 

Met ruim 70.000 inwoners is ‘De Haringstad’ Vlaardingen een middelgrote stad in de regio Rotterdam. In het 

historische stadshart staat de Grote Kerk die al jaren als vierplaats dient voor haar wijkgemeente met dezelfde 

naam. Samen met de drie andere wijkgemeenten en het diaconaal missionair centrum vormen wij de Protestantse 

Gemeente Vlaardingen. 

 

Wijkgemeente Grote Kerk Vlaardingen komt graag in contact met een 

Predikant (voor 80%) 
 

In de steeds meer seculariserende samenleving van deze eeuw proberen wij voluit kerk te zijn, te geloven en 

Jezus Christus te volgen. Vanuit heel Vlaardingen en de nabije omgeving voelen zowel jonge mensen als 

jarenlange kerkgangers zich met onze wijkgemeente verbonden. Onze gemeenteleden zijn actief, getalenteerd 

en bijzonder betrokken op elkaar. Als wijkgemeente missen wij een predikant die ons daarbij ondersteunt, ons 

onderwijst en ons op koers houdt. 

 

Onze wijkgemeente wordt gevormd door een veelkleurigheid aan gemeenteleden die reikt van Gereformeerde 

Bond tot Evangelische bewegingen en wat daar tussen zit. Het is daarom belangrijk dat de predikant die wij 

zoeken met hart en ziel een verbinder is. Iemand die een brug weet te slaan tussen de verschillende stromingen 

in de wijkgemeente en ook kan zorgdragen dat jong en oud zich gezien en gehoord voelt. 

 

De wijkkerkenraad bestaat uit een enthousiast team van broeders die zich graag inzet voor de wijkgemeente, 

maar soms ook tegen de diversiteit van de wijkgemeente aanloopt. Bij ontwikkelingen en aanpassingen missen 

wij hierbij de geestelijke inspiratie, expertise (kennis en vaardigheden) en ondersteuning van een predikant. 

Actuele onderwerpen waarover gesproken wordt zijn bijvoorbeeld: vormgeving van aansprekende Erediensten 

voor alle leeftijden, het ambt ook voor onze zusters in de wijkgemeente en onze positie bij een huwelijk van twee 

gemeenteleden van hetzelfde geslacht.  

 

Als wijkgemeente hebben wij het verlangen om voor de omgevende wijken van ons kerkgebouw meer te kunnen 

betekenen. Er is geestelijke en diaconale nood in deze wijken waar wij als wijkgemeente ons geroepen voelen 

ons voor in te zetten. 

 

Om ook in de toekomst kerk te kunnen blijven staat de Protestantse Gemeente Vlaardingen voor uitdagingen op 

financieel gebied en op het terrein van onderlinge samenwerking. Wij zoeken met overtuiging naar een passende 

visie en strategie om hier uitvoering aan te geven. Voor alle wijkgemeenten is het belangrijk dat hun identiteit 

herkenbaar blijft. 

 

De aanstelling is parttime en samen zoeken wij naar een geschikte pastorie. Wij bieden ook: 

▪ een warme en betrokken gemeente 

▪ enthousiaste en getalenteerde gemeenteleden die zich graag inzetten 

▪ een plek om samen op zoek te gaan naar hoe wij in deze tijd kunnen blijven geloven 

▪ de uitdaging om door samenwerking met andere wijkgemeenten en kerken in Vlaardingen een weg naar 

de toekomst te vinden 

 

Via deze hyperlink is meer informatie te vinden zoals de profielschetsen, het meest recente beleidsplan en de 

plaatselijke regeling.  

 

Wij zoeken naar een predikant die via deze - ook voor ons ongebruikelijke weg - Gods roeping wil leren verstaan. 

Daarover gaan we graag met u in gesprek. Reageren kan heel de maand februari 2022 t.a.v. de 

beroepingscommissie via scriba@grotekerkvlaardingen.nl.  

 

Beroepingscommissie Grote Kerk Vlaardingen 

Wijkkerkenraad Grote Kerk Vlaardingen 

https://www.dropbox.com/sh/nq5ikcepgniup0l/AABH-nCfRySRN5FBnluHhazVa?dl=0
mailto:scriba@grotekerkvlaardingen.nl

