
                       “ De Hoofdhof ”  

Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum in Zwolle. 

Onze missie: De mensen van de Protestantse Gemeente Berkum willen Jezus volgen door een goed 

mens te zijn en aandacht voor elkaar te hebben. Wij vinden onze inspiratie in de Bijbel en proberen 

daaruit elkaar te inspireren. Wij voelen ons verbonden in vriendschap. Wij willen niet (ver) oordelen 

maar gaan uit van ( naasten)liefde en gelijkwaardigheid. Wij hebben respect voor alle mensen en 

iedereen mag zich bij ons thuis voelen. Wij zijn belangstellend, sociaal betrokken en eerlijk. Wij zijn 

actueel en trouw. Samen zijn wij de Protestantse Gemeente Berkum. 

Omdat onze predikant ervoor heeft gekozen met emeritaat te gaan, zijn wij op zoek naar een  

                                           Predikant  m/v bij voorkeur onder de 50 jaar 

die zich in wil zetten voor onze geloofsgemeenschap van ruim 500 leden. 

Wij denken hierbij aan iemand , die 

 verbindend en stimulerend is 

 de ontmoeting zoekt met de diverse leeftijdsgroepen in onze gemeente 

 de Bijbelse boodschap op een hedendaagse wijze vertolkt en vernieuwingen stimuleert binnen de 

kerkdienst 

 de uitdaging wil aangaan om meer jonge gezinnen bij de kerk te betrekken (daarom is er nu een 

jeugdwerker aangesteld) 

 warme aandacht biedt in het pastoraat 

 ons inspireert tot onze diaconale taak 

 bereid is tot samenwerking met de andere Zwolse kerken 

 samen met de gemeente wil bouwen aan de kerk van de toekomst met haar hedendaagse 

geloofs- en levensvragen 

Wij bieden: 

 een 50% dienstverband (aanstelling conform de huidige richtlijnen van de PKN) 

 een enthousiaste gemeente die veel plezier beleeft aan muziek in de kerk met twee eigen koren 

en een zangensemble 

 een grote groep vrijwilligers 

 een ruim en  eigentijds kerkgebouw met een goed orgel 

 werk in de wijk Berkum, een dorpsgevoel aan de rand van de stad Zwolle met haar 

mogelijkheden op gebied van cultuur, onderwijs en werkgelegenheid 

Meer informatie over onze gemeente, zoals het beleidsplan, vindt u op onze website; www.Hoofdhof.nl  

of bij de voorzitter van de beroepingscommissie de heer J.G.Wagteveld.  Telefoon 038-4547233. 

Als bovenstaande u aanspreekt dan nodigen wij u hartelijk uit om te reageren. 

U kunt uw reactie zenden aan de secretaris van de beroepingscommissie: 

De heer C.A.Bos, Campherbeeklaan 97, 8024 BV,Zwolle. 

Mailadres, cabos@solcon.nl 

 

http://www.hoofdhof.nl/

