
                                                       

                     De protestantse gemeente Lopik is op zoek naar een

     Bruggenbouwer die onze predikant wil worden

                                       

Wij zoeken een predikant

 vanuit een persoonlijk
inspireren om samen

 het vermogen heeft
gemeente een uitdaging

 een toegankelijk, betr
aanspreekt en midden

 tenminste vier jaar 
gemeente. 

Wij zijn een dynamische en enthousiaste 

 met 960 leden en waar
 met een diversiteit aan
 waarin aandacht en 
 met ruimte voor een

vernieuwend; 
 die zich kenmerkt door
 in het Groene Hart met

 

Informatie:  
Voor meer informatie kunt
lezen. www.brugkerklopik.nl
 
Geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over deze vacature, dan kunt u 
contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie 
Geert Hoeke 06-13416882
beroepingscommissie@brugkerklopik.nl
Wij ontvangen uw motivatiebrief met CV graag voor 12 september a.s.
 
 

 

De protestantse gemeente Lopik is op zoek naar een

Bruggenbouwer die onze predikant wil worden

           ( m/v 1.0 fte) 

predikant die: 

persoonlijk en levend geloof geïnspireerd is en 
samen gemeente van Christus te zijn; 
heeft verbindend te zijn en de pluriformiteit
uitdaging vindt; 

betrokken en bewogen persoon is, die jong
midden in de gemeente wil staan; 

 ervaring heeft in het ambt als predikant

dynamische en enthousiaste gemeente: 

waarvan er veel actief betrokken zijn; 
aan activiteiten, gespreks- en werkgroepen
 aanbod is voor jeugd/ jongeren en ouderen

een breed scala aan kerkdiensten, zowel traditioneel

door enthousiaste zang en orgelspel; 
met veel wandel- en fietsmogelijkheden.

kunt u de profielschets, het beleidsplan en 
www.brugkerklopik.nl 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over deze vacature, dan kunt u 
opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie 

6882 of via de mail  
beroepingscommissie@brugkerklopik.nl. 
Wij ontvangen uw motivatiebrief met CV graag voor 12 september a.s.

De protestantse gemeente Lopik is op zoek naar een 

Bruggenbouwer die onze predikant wil worden 

 ons kan 

 binnen onze 

jong en oud 

predikant binnen één 

werkgroepen; 
ouderen; 

traditioneel als 

fietsmogelijkheden.  

 de website 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over deze vacature, dan kunt u 
opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie  

Wij ontvangen uw motivatiebrief met CV graag voor 12 september a.s. 


