De Kruiskerk in Nijkerk zoekt een nieuwe predikant (0,8-1,0 fte)
Wie wij zijn
Wij zijn een kerkelijke gemeente van ruim 2700 leden, veelzijdig in persoonlijkheden, gaven,
kwaliteiten en interesses.
Onze missie is: ‘Kruiskerk Nijkerk is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen,
God eren en samen meebouwen aan Zijn Koninkrijk’.
De helft van onze leden is jonger dan 50 jaar. Het is ons verlangen dat onze gemeente voor jong,
middelbaar en oud aantrekkelijk blijft. Daarom heeft een grote groep gemeenteleden in de leeftijd
van 20-45 jaar zich verenigd. Die groep heeft van de kerkenraad de ruimte gekregen om
veranderingen in het kerkelijk leven aan te brengen.
Wij werken voortdurend aan vernieuwing, en niet alleen binnen de kerkdienst. De afgelopen jaren is
een aantal vernieuwende activiteiten georganiseerd door en voor gemeenteleden, waaronder
musicals, gelegenheidskoren en de kliederkerk. Ook maakt één van onze gemeenteleden vlogs over
de activiteiten in en rondom onze gemeente.

Wat wij zoeken
Een predikant die actief wil bijdragen aan de toekomst van onze kerk en binnen onze gemeente een
inspirator wil zijn.
De nieuwe predikant
•
•
•
•

erkent Jezus als verlosser en wil Gods liefde bekendmaken;
heeft passie voor het bestuderen van de Bijbel;
is open, empathisch, evenwichtig, zelfbewust, vertrouwenwekkend en betrokken;
kan samenwerken, verbinden en weet weerstanden met overtuiging en liefde te overwinnen.

Deze predikant
•
•
•

•

weet tijdens erediensten onze gemeente aan te spreken en kan de Bijbelse boodschap op
een eigentijdse en prikkelende manier overbrengen en toepassen op het leven van vandaag;
betrekt jeugd (en hun ouders) bij het kerkelijk leven;
vindt dat muziek een belangrijke rol speelt in de geloofsbeleving. Staat open voor
uiteenlopende muzikale invullingen van erediensten en diversiteit in gemeentezang:
psalmen, gezangen, opwekkingsliederen, etc.;
draagt onze kerkelijke activiteiten een warm hart toe, is creatief, kan ‘out of the box’ denken
en doen;

•
•
•

durft haar of zijn mening te delen en een verbindende en actieve rol te spelen in ons
pastorale team van predikanten en kerkelijk werkers;
kan omgaan met social media;
wordt verantwoordelijk voor circa 350 pastorale adressen.

Wat wij ook vragen
In onze Kruiskerk zijn we met elkaar in gesprek over hoe wij kerk willen zijn en hoe wij dat praktisch
willen organiseren. Dat doen wij aan de hand van twee documenten: de visienota ‘Van U is de
toekomst' en het artikel van ds. R. de Reuver 'Naar een lichtere kerk'. Onze nieuwe predikant denkt
in deze richting met ons mee.

Wat wij bieden
Wij zijn een Bijbels georiënteerde gemeente binnen de PKN. In het kerkelijk landschap van Nijkerk
heeft onze Kruiskerk een herkenbare, eigen plaats. Veel gemeenteleden, van jong tot oud, zijn sterk
betrokken bij het wel en wee van onze kerk. Noem een werkveld en er is wel iemand te vinden die
deskundig is. Actieve meedenkers en tegelijk liefdevolle doeners! Een unieke en open werkomgeving.

