De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
heeft drie kerken. De Fortkerk is gesitueerd in een mooi historisch
kerkgebouw dat in 2019 een kwart millennium bestaat. De
Emmakerk is een sociale kerk waar een eigentijdse viering op
prijs wordt gesteld. De Ebenezer Church, onze Engelstalige,
Caribische kerk heeft een hechte gemeente die een levendige
dienst en muziek waardeert. De VPG zoekt vanwege het aflopen
van de contracten van al haar predikanten per 2019 drie fulltime:

predikanten (m/v)
De functie
De VPG zoekt voor ieder van haar wijk kerken een predikant. U geeft leiding aan de ere dienst, u
bereid deze met zorg voor en u betrekt gemeenteleden bij de dienst. U bent verantwoordelijk voor
pastorale zorg en organiseert en participeert actief aan gemeente activiteiten zoals onder meer
gespreks- en gebedskringen. U verdiept zich in de gemeenschap, de cultuur en de behoeften van
Gods kinderen op het eiland en onze kerken, u levert een bijdrage aan het ontwikkelen en
implementeren van de missie en visie van de kerk en u geeft leiding aan evangelisatie en andere
groei-initiatieven. U levert een bijdrage aan het management binnen de kerkorganisatie en u
werkt nauw samen met de kerkenraad en met de andere predikanten van de VPG.
Uw profiel
U heeft een afgeronde theologische WO opleiding en minimaal 4 jaar ervaring als predikant. U
bent in staat anderen te inspireren en u weet in de preken de verbinding te maken tussen Gods
Woord en het dagelijks leven van de gemeenteleden. U heeft passie voor het woord van God en
voor evangelisatie. U bent flexibel en creatief, beschikt over goede interpersoonlijke
vaardigheden en staat open voor feedback en ideeën. U bent bereid ook voor te gaan in de
andere wijk kerken, u spreekt vloeiend Nederlands (voor de Fort- en de Emmakerk) of vloeiend
Engels (voor de Ebenezer Church) en bent in staat in beide talen voor te gaan. U bent verder
bereid u actief in te zetten om de Papiamentse taal te leren. Ook jonge kandidaten worden van
harte uitgenodigd te solliciteren.
Nadere informatie en de procedure
Onze drie kerken werken nauw met elkaar samen maar hebben ieder hun eigen stijl en identiteit.
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De profielschetsen zijn te vinden op de website: ǁǁǁ͘ǀƉŐͲĐƵƌĂĐĂŽ͘ĐŽŵ. Voor meer informatie
kunt u ook bellen met dhr. Olaf Mulder (voorzitter van de beroepingscommissie) via: 0059995164919. U kunt uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 31 juli 2018 e-mailen naar:
olafmulder@hotmail.com. Een assessment en een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken
van de procedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

