
 
De Protestantse Gemeente Eindhoven zoekt een 

 
Predikant wijkgemeente Eindhoven-Zuid M/V (voltijds) 

 
Voelt u zich geroepen te werken in een grote stad? Dan bieden wij u een predikantsplaats in het  
dynamische, innovatieve en creatieve Eindhoven!  
De wijkgemeente Eindhoven Zuid is in 2016 ontstaan na een fusie van de Adventskerkgemeente en de 
Ontmoetingskerkgemeente. We zijn een wijkgemeente binnen grootstedelijk verband, en vele 
vrijwilligers zijn actief in projecten zowel binnen onze wijkgemeente als daarbuiten.  
Er is momenteel één predikant actief, en er is één vacature. Na een transitiefase en het emeritaat van 
eerstgenoemde in najaar 2021 blijft er 1 formatieplaats over.   
 
Wij bieden een plek binnen een gemêleerde wijkgemeente: 

- Die haar grondslag vindt in onze Protestants-Christelijke geloofsovertuiging en onze behoefte 
aan inspiratie en verdieping.  

- Die een prettig thuis biedt aan al haar leden met een verscheidenheid aan denken en 
geloofsbeleving.  

- Waarin vele betrokken leden hun steentje bijdragen aan diaconie, pastoraal werk en 
facilitaire zaken.  

- Met een op handen zijnde verbouwing en renovatie van ons kerkgebouw, om ook letterlijk 
ruimte te geven aan diverse vormen van verdieping, viering & beleving. 

 
Wij zoeken daarom een predikant met enige ervaring die: 

- De diversiteit aan geloofsbeleving binnen onze gemeente weet te waarderen. 
- Ons een inspirerende en exegetisch onderbouwde verkondiging binnen een verzorgde 

liturgie kan bieden; en daarnaast een bijdrage kan leveren aan andere vormen van viering 
waarin beleving & ervaring een plaats krijgen. 

- Visie en zo mogelijk ervaring heeft om jong volwassenen en jonge gezinnen bij het 
gemeenteleven te betrekken.  

- Oprechte aandacht heeft voor pastoraat en diaconaat.   
- In teamverband kan en wil werken, versterkt wat al aanwezig is, en een klankbord kan zijn. 
- Affiniteit heeft met moderne communicatiemogelijkheden. 
 

Geïnteresseerd? 
Dan nodigen wij u van harte uit om uw reactie met CV en motivatie vóór 15 september 2019 te 
mailen naar pgezuid.beroepingscommissie@xs4all.nl  
Meer informatie, waaronder de profielschets van onze wijkgemeente, vindt u op onze website 
https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid; of neem contact op met dhr. J. Bruinink, 
tel 040-2120754. 
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