Protestantse Gemeente
Winterswijk

Hervormde Gemeente
Groenlo

De Protestantse Gemeente te Winterswijk
en

de Hervormde Gemeente te Groenlo
zoeken een

PREDIKANT (m/v) 0,85 fte
Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW) heeft op dit moment ruim 4700 leden. De PGW is wat betreft
de geloofskleur pluriform: van orthodox en/of evangelisch tot vrijzinnig. De Hervormde Gemeente Groenlo
(HGG) heeft op dit moment ruim 550 leden. De PGW en de HGG zijn zelfstandige gemeentes.
De Protestantse Gemeente Winterswijk zoekt een predikant voor 0,6 fte.
De Hervormde Gemeente Groenlo zoekt een predikant voor 0,25 fte.
Wat bieden wij?
• Actieve gemeentes met een groot aantal vrijwilligers.
• Veelsoortige diensten en vieringen voor zowel jong als oud.
• Veel verschillende activiteiten: ontmoeting, verdieping, inspiratie; muziek speelt een belangrijke rol.
• De PGW heeft een enthousiast en betrokken predikantenteam.
Waar zien wij naar uit?
De profielschets beschrijft een predikant die:
• met pluriformiteit kan omgaan;
• een eigen visie heeft en gemeentebreed kan denken;
• de secularisatie als een uitdaging ziet en open staat voor nieuwe vormen van kerkzijn en geloof;
• houdt van verscheidenheid in activiteiten en diensten;
• vaardig is op sociale media;
• ervaring heeft als predikant en kan werken in een team;
• openstaat voor vormende, toerustende en missionaire activiteiten.
Waar letten wij op?
Of de predikant:
• het dagelijks leven en de actualiteit bij de verkondiging betrekt;
• humor en de vreugde van het evangelie uitstraalt;
• creatief is, in ontmoeting met mensen en in het preken en pastoraat;
• een ondernemer is, die mensen kan prikkelen;
• dynamisch is, uitstraling is belangrijker dan leeftijd.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites van onze gemeentes: http://pgwinterswijk.nl, tabblad
'Vacature' en http://groenlo.protestantsekerk.net, onder 'Vacature'.
Indien u zich hierin herkent, dan nodigen wij u graag uit om te solliciteren.
Schriftelijke sollicitaties gaarne uiterlijk 30 april 2018 aan de voorzitter van de beroepingscommissie,
Henk Korenberg, Bargerslat 23, 7103 DS Winterswijk, hjkorenberg@icloud.com.
Voor verdere informatie kunt u ook bij hem terecht, tel. 0543-517303, of voor specifieke informatie over de
HGG bij mw. Roos Weetink, tel. 06 10232371.
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De profielschets van de predikant
Wat voor soort predikant zoeken wij?
•

Iemand die kan werken met pluriformiteit. "God is groter dan ons hart" (lied van Huub
Oosterhuis) en "Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus, vlammen
zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus" (lied 970 uit het NLB). Deze liederen
geven aan hoe wij 'eenheid in veelkleurigheid' opvatten.

•

Gevoel en respect voor het eigene van de Achterhoek. Kenmerk hiervan is
terughoudendheid in het uiten van meningen en gevoelens. Dit geldt in het algemeen en
over wat men gelooft. De predikant weet de Achterhoeker wel uit te dagen, wat geloven
betreft.
Is in staat om geringe betrokkenheid van gemeenteleden te verdragen en te respecteren.
Een voorganger, die zijn eigen visie heeft èn gemeentebreed kan denken.
Iemand die de secularisatie - buiten èn binnen de kerk - als uitdaging ziet. Staat open
voor nieuwe vormen van kerkzijn en geloof. Hoe kunnen wij kerk zijn anno 2018 en
verder? Niet de kerk, maar de Bijbelse boodschap doorgeven!
Houdt van verscheidenheid in activiteiten en diensten: voor ‘velen’ wat wils!
Vaardig met sociale media.
Samenwerkend in teamverband; een ‘teamplayer’.
Staat voor beide gemeentes open voor Ontmoeting & Inspiratie activiteiten (vormend en
toerustend).
Ervaring als predikant is gewenst, gezien de grootte van de Protestantse Gemeente
Winterswijk en het werken in twee gemeentes.

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Specifiek voor de Protestantse Gemeente Winterswijk:
Naast de kerntaken richt de predikant zich op hoe wij kerk naar buiten kunnen zijn. In dit
'missionair zijn' werkt de predikant samen met o.a. de taakgroep Missionaire Gemeente
Opbouw. De predikant zoekt daarom verbindingen met andere geloofsgemeenschappen.
Specifiek voor de Hervormde Gemeente Groenlo:

•

De predikant richt zich - gezien de beperkte tijd - op de basistaken. Dat betekent:
crisispastoraat, vergaderingen, 1x dienst per maand, af en toe een artikel schrijven.
Daarnaast is aandacht gewenst voor andere kerken, met name de grote RK kerk.
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Profiel van de zelfstandige gemeentes
• Protestantse Gemeente Winterswijk
• Hervormde Gemeente Groenlo

Het profiel van de Protestantse Gemeente Winterswijk
De Protestantse Gemeente te Winterswijk is in 2005 ontstaan uit de Gereformeerde Kerk van
Winterswijk en de Hervormde Gemeente te Winterswijk. Dit was na een lang SoW-proces
van ongeveer 25 jaar, met een versnelling na 2000. Dit had het voordeel dat wij meteen
konden fuseren, als eerste gemeente in de Achterhoek.
Geografisch gezien beslaat de PGW het dorp Winterswijk, plus een groot buitengebied.
Daarin zijn 9 buurtschappen: Meddo, Huppel, Henxel, Ratum, Brinkheurne, Kotten, Woold,
Miste en Corle.
De gemeente heeft op dit moment 4754 leden (2966 belijdende leden; 1666 doopleden; 122
overige leden).
Er is een kern van zo’n 300 kerkleden die regelmatig de eredienst bezoekt. De kring, die zich
betrokken weet bij het kerkenwerk en de kerkelijke organisatie is groter. Daarnaast is er een
grote groep die alleen op gezette tijden gebruik wenst te maken van de diensten van de kerk.
Over het algemeen kun je zeggen dat men in de buurtschappen iets meer vanuit de traditie
lid is van de kerk. In het dorp staat men relatief vrijer ten opzichte van die traditie.
Wat betreft geloofskleur is de PGW pluriform te noemen: van orthodox en/of evangelisch tot
vrijzinnig. De grote meerderheid houdt niet van uitgesproken standpunten. Wij geven elkaar
de ruimte. Om elkaar niet te verliezen kiezen wij in veel situaties liever voor twee
mogelijkheden dan voor één. Wij zijn meer praktisch van aard. Praten over het geloof doet
het doorsnee lid van de PGW niet graag. Het ene lid heeft eerder behoefte om over het
geloof te praten dan het andere lid. Gespreksgroepen zijn er wel maar gezien de grootte van
de gemeente niet echt veel.
De gemeente bevindt zich net als veel andere gemeenten van de Protestantse Kerk in een
krimpsituatie. Niet alleen qua aantal leden en aantal professionele werkers wordt de
gemeente kleiner. Ook de deelname van leden aan kerkelijke activiteiten of het
gebruikmaken van kerkelijke diensten wordt steeds minder. Wat betreft het laatste is eerst
het aantal kerkelijke huwelijken per jaar afgenomen. Vervolgens is het aantal dopelingen en
mensen die belijdenis doen afgenomen. Als gevolg van de krimp zal op den duur het aantal
kerkelijke uitvaarten ook afnemen.
In tijden van crisis is er behoefte aan geestelijke ondersteuning. Maar men vindt het niet
gemakkelijk om er om te vragen. Mensen in de omgeving moeten die behoefte dan
signaleren. Hier en daar wordt men gemakkelijker in het vragen. Men leert, maar het
leerproces verloopt langzaam.
Rekening houdend met de gegeven omstandigheden heeft de PGW gekozen om bewust
pluriform te zijn. Daarmee doen wij volgens ons het meest recht aan bovengenoemde
omstandigheden. Maar wij doen ook recht aan de overtuiging om een gastvrije gemeente te
zijn. Hiermee krijgt iedereen de kans om op haar of zijn wijze persoonlijk antwoord te geven
op Gods roepstem. Om met Huub Oosterhuis te spreken: “God is groter dan ons hart”.
Anders gezegd: God laat zich niet in één beeld vangen. Want ieder mens is geschapen naar
Gods beeld en laat daarmee iets eigens zien van God.
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Het beleidsplan voor de komende jaren benadrukt, dat de gemeente ‘veelkleurig en
veelklankig’ is. Wij willen dit ook zijn! De PGW biedt ruimte voor verschillen in
geloofsbeleving. Met al die verschillende klanken en kleuren ‘weten’ we samen meer van
God. Daarbij wil de PGW naar buiten gericht zijn (missionair) en oog hebben voor de nood
van medemensen (diaconaal).
Daarom is er een divers aanbod van activiteiten. De PGW wil gastvrij zijn, door mee te leven
met mensen binnen en buiten de gemeenschap. Wij streven naar laagdrempelige
ontmoetingen. Jongeren en jongvolwassenen proberen wij hierbij nadrukkelijk in het vizier te
krijgen en te houden.
Wat de kerkdiensten betreft, is er een breed aanbod. Wij stellen echter vast, dat er twee
hoofdstromen zijn. De ene groep voelt zich thuis in de traditionele diensten. De andere groep
(vooral jongeren en jonge gezinnen) voelt zich thuis in modernere, laagdrempelige diensten.
Het zou goed zijn, als er meer verbinding zou zijn tussen de verschillende groepen.
Nieuwe ontwikkelingen
- De commissie Gebouwen heeft in 2017 een rapport over de kerkgebouwen uitgebracht.
De kerkenraad heeft onlangs besloten om dit rapport als leidraad te nemen voor de
komende jaren. Dat betekent een bepaalde visie op de kerkgebouwen. Hierbij blijft de
gemeente komende jaren gebruik maken van de beide kerkgebouwen, de
Zonnebrinkkerk en de Jacobskerk. Wat de Jacobskerk betreft is er een intentie voor
overdracht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Wij hebben besloten om te gaan
onderhandelen over de voorwaarden om de Jacobskerk over te dragen. Voor gebruik van
de kerk huren wij tijd en ruimte terug. De verwachting leeft, dat de kerkelijkheid blijvend
sterk zal afnemen. Het rapport voorziet op termijn (tussen 7 en12 jaar) het afstoten van
de Zonnebrinkkerk. E.e.a. hangt af van de (afnemende) betrokkenheid van leden bij de
PGW. De verwachting is geuit, dat rond 2030 er alleen in de Jacobskerk gekerkt zal
worden. Het gemeenteleven zal dan plaatsvinden in Den Angang.
Elke stap in dit proces vraagt telkens een zorgvuldige besluitvoering. Hierin is vooral ook
goede communicatie met de gemeente noodzaak. Er moet een goed draagvlak zijn voor
de ingrijpende beslissingen die te wachten staan.
- De PGW werkt tot nu toe met het model Taakgroepen. In dit model is er een Grote
kerkenraad (eigenlijk de kerkenraad) en een Kleine kerkenraad. Onlangs is besloten om
over te gaan naar één kerkenraad. Komende tijd wordt deze overgang praktisch
uitgewerkt. Het streven is om voorjaar 2018 te werken met één kleinere kerkenraad.
- De Raad van kerken is begin 2017 opgeheven. De menskracht ontbreekt om de
oecumene in een Raad van Kerken gestalte te geven. Nu proberen we via de besturen
van de verschillende kerken de oecumene nog een beetje vorm te geven.
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Het profiel van de Hervormde Gemeente Groenlo
Gemeente Oost Gelre
Het vestingstadje Groenlo is gelegen in de Gelderse Achterhoek. Tot 1 januari 2005 was
Groenlo een zelfstandige gemeente. Van dat moment dateert het samengaan met de
gemeente Lichtenvoorde in één gemeente 'Oost Gelre'.
Groenlo heeft een oppervlakte van 940 ha, met ongeveer 10.000 inwoners. De verdeling qua
kerkelijke gezindte in Groenlo is voor 80% Rooms katholiek, 8% Protestant en 12% overige.
Op het gebied van onderwijs is er een ruime keus aanwezig. Dit geldt voor de basisscholen
als ook het vervolgonderwijs: VMBO, Mavo, Havo, VWO+. Er is een vrij grote protestantse
basisschool 'De Hoeksteen' met meer dan 130 leerlingen. (Waarbij als kanttekening dat deze
school bezocht wordt door leerlingen van alle gezindten).
Er bestaat een grote schakering in kleine- en middelgrote industrieën. Hierbij is het bekende
hightech bedrijf NEDAP, met 750 werknemers. Nedap ontwikkelt en produceert o.a.
systemen voor automatisering in bibliotheken, beveiliging tegen winkeldiefstal,
toegangscontrole, vee-management en energie en licht.
Groenlo vierde in 2002 dat het toen 725 jaar stadsrechten had. In Groenlo ademt het
centrum met zijn gracht, stadswallen en oude gebouwen de historie uit. Ook op het gebied
van het verenigingsleven, recreatie en sport biedt Groenlo voor elk wat wils.
Zie ook: https://www.groenlo.nl en www.groenlovestingstad.nl/ .
Hervormde Gemeente Groenlo
De Hervormde Gemeente Groenlo telt 215 belijdende leden, 216 doopleden en 134 overige
tot de gemeente behorende leden.
De leden wonen in Groenlo, de kerkdorpen Beltrum en Zwolle en in het wijde
plattelandsgebied er omheen. Voor de administratie zijn wij aangesloten bij het LRP.
In de gemeente zal gezocht moeten worden naar een wijze van omgaan met elkaar, die
vanuit het verbonden zijn met elkaar door Jezus Christus, ruimte schept voor het eigene van
elk mens, dat zo gemakkelijk verloren gaat onder de druk van werken en leven. Zij moet
geborgenheid geven in een samenleving die bepaald wordt door prestatie en individualisme.
De gemeente zal een werkplaats moeten zijn voor velen, met verschillende opvattingen.
Er is in Groenlo geen andere protestantse kerk. De kerkenraad bestaat op dit moment uit
9 leden. De kerkenraad wordt ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Groenlo is overwegend Rooms-Katholiek. De predikant dient zich dat goed te realiseren en
bereid te zijn tot samenwerking met de R.K.- Parochie en pastores. Er is een goede
samenwerking met de R.K.- Parochie. De verhouding is collegiaal.
Er zijn fijne duurzame contacten. Er is een goed werkende Oecumenische Raad.
In de advents- en veertigdagentijd worden er door deze raad en pastores avondgebeden
gehouden. In de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen is er een
oecumenische dienst.
Ook is er een oecumenische dienst in september in het kader van de Vredesweek.
De R.K.-kerk heeft iedere week een pagina tot haar beschikking in een uitgave van ”De
Groenlose Gids”. Ook de Hervormde Gemeente heeft een eigen kolom tot haar beschikking.
De Gemeente komt bijeen in de (oude) Calixtuskerk. Dit is één der grootste middeleeuwse
kerken van Oost-Nederland, met een koor uit het jaar 1378. Op dit koor houden wij onze
erediensten.
N.B. de Oude Calixtus is in eigendom van de S.O.G.K. (Stichting Oude Gelderse Kerken).
http://www.oudegeldersekerken.nl/kerken/groenlo
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Groenlo heeft een groot verzorgings- en verpleeghuis, 'De Molenberg'. Dit is een onderdeel
van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Dit verzorgings- en verpleeghuis heeft haar
eigen pastorale medewerkers. De stichting heeft een “eigen” predikant in dienst voor al haar
tehuizen. In de kapel van de 'De Molenberg' wordt één keer in de maand, op zondag, een
protestantse kerkdienst gehouden. Hierbij worden de bezoekers uit dit tehuis door vrijwilligers
uit onze gemeente, gehaald en gebracht.
Kerkdiensten
Centraal in het gemeenteleven staat de zondagse eredienst. Op bepaalde dagen zijn er ook
avonddiensten. Dit zijn de dagen voor Pasen en de avond voor Kerst. Naast de Witte
Donderdag wordt er op vijf zondagen het Heilig Avondmaal gevierd. Hierbij wordt iedereen
uitgenodigd. Dopen geschiedt op afspraak. De kerkdiensten zijn 'live', via de kerktelefoon
thuis te beluisteren. Op het koor van de kerk is een ringleiding aanwezig.
Op iedere eerste zondag van de maand, is er na de kerkdienst gelegenheid om in de kerk
koffie of thee te drinken.
Het gemiddelde aantal kerkbezoekers in een 'gewone' eredienst bedraagt ca. 25. In de
vakantietijd hebben wij extra kerkgangers. Deze komen voornamelijk van het (grote)
recreatiecentrum ‘t Marveld in Groenlo.
Vorming en toerusting
Op dit gebied worden er met enige regelmaat gespreksgroepen/groothuisbezoeken
gehouden.
Toekomst
De Hervormde Gemeente Groenlo heeft toestemming om een predikant voor 0,25 fte te
beroepen. Deze verklaring is verleend in combinatie met de aan de Protestantse Gemeente
Winterswijk afgegeven verklaring van 0,6 fte.
Binnen de Hervormde Gemeente Groenlo leven verwachtingen dat in de toekomst de
samenwerking met de Protestantse Gemeente Winterswijk hechter zal worden.
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Informatiepakket Winterswijk
Protestantse Gemeente Winterswijk
zie onze website
zie o.a. tabblad

http://pgwinterswijk.nl

Beleidsplannen

Algemene informatie Winterswijk
http://www.100procentwinterswijk.nl
http://www.lokaaltotaal.nl/gidsen/winterswijk/

Basis- en voortgezet onderwijs
http://www.accentscholengroep.nl
http://www.sopow.nl
http://vrijescholenathena.nl/scholen/de-esch/
http://www.schaersvoorde.nl
http://www.gerritkomrijcollege.nl

Medische-, culturele-, sport- en recreatieve voorzieningen
http://www.skbwinterswijk.nl
http://www.theaterdestorm.nl
https://villamondriaan.nl
http://www.boogiewoogie.nl
https://www.oostachterhoek.nl/vestigingen-en-openingstijden0/vestiging-winterswijk.html
https://nl-nl.facebook.com/pages/Sporthal-De-Spoorzone/299946210121202
http://www.zwembad-jaspers.nl
http://www.strandbadwinterswijk.nl

Openbaar vervoer
http://9292.nl/station-winterswijk
http://9292.nl/winterswijk/bushalte-busstation
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Informatiepakket Groenlo
Hervormde Gemeente Groenlo
zie onze website

http://groenlo.protestantsekerk.net/

Algemene informatie Groenlo
https://www.groenlo.nl/ en https://www.oostgelre.nl
https://www.groenlosegids.nl/

Basis- en voortgezet onderwijs
http://hoeksteen.com
https://www.obstpalet.nl
https://www.deltascholen.org/Onze-scholen/Algemeen/Scholenoverzicht?Page=1&Search=&CatID=8#
https://marianum.nl
https://graafschapcollege.nl

Medische-, culturele-, sport- en recreatieve voorzieningen
http://www.skbwinterswijk.nl met polikliniek in Groenlo
https://huisartsen-denpapendiek.praktijkinfo.nl/
http://www.denpapendiek.nl
https://demattelier.nl/
http://www.muziekvereniginggroenlo.nl/home
https://www.marveld.nl/
http://www.vincentiusgroenlo.nl/
https://www.oostachterhoek.nl/

Openbaar vervoer
https://9292.nl/station-lichtenvoorde-groenlo
https://9292.nl/groenlo/bushalte-busstation

BERKGROEN
tekst en vormgeving
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