
       
       

De Protestantse Gemeente Groningen zoekt voor de wijkgemeente Groningen-Zuid een 
predikant m/v voor 0,7 fte. 

 

 
 
 

Wij zoeken naar een predikant m/v die in goede samenwerking met zijn/haar collega predikant (0,7 fte) en kerkelijk 
werker inspireert, toerust, verbindt en met zorg en aandacht in ons midden wil zijn en werken. 

  
Wie zijn wij? 
Onze gemeente bestrijkt het gehele stadsdeel Groningen-Zuid, een veelkleurig en groen stadsdeel. Met een breed palet 
aan activiteiten en vieringen richten wij ons op leden én buurtbewoners. Met bestaande en nieuwe vormen, in aansluiting 
op ontwikkelingen en bewegingen in buurt en stad. Gericht op ontmoeting, geïnspireerd door het Woord. 
 
Als wijkgemeente Groningen-Zuid herkennen wij ons in een oecumenisch missionair-diaconaal profiel. Wij zijn: 
- bronbewust 
- betrokken op elkaar 
- open naar buiten 
- samen geloven “in Stad” 
 
In vieringen en kerkmuziek, pastoraat en diaconaat, vorming- en toerustingswerk, ontmoeting, bezinning en inspiratie 
dragen wij zorg voor het bestaande, in al zijn veelkleurigheid, én hebben wij gerichte aandacht voor vernieuwing en 
opbouw. Levendig, zowel op zondag als door de week.   
 
Wij zijn een pluriforme gemeente met veel betrokken gemeenteleden, die aantrekkelijk wil zijn voor alle generaties. Een 
gemeente die openstaat voor en op zoek is naar stedelijke samenwerking binnen het geheel van de Protestantse 
Gemeente Groningen, maar ook met andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties.  
 
De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid is in 2019 ontstaan uit een fusie van de wijkgemeente Helpman (De 
Ark) en de wijkgemeente Immanuelkerk. Zij is één van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Groningen 
(PGG). Het kerkgebouw, Immanuelkerk, heeft zeven zalen, die veelvuldig verhuurd worden en is centraal gelegen in 
stadsdeel zuid aan het Overwinningsplein. Het Pieterpad komt langs de Immanuelkerk.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een predikant voor wie de “dienst van de kerk” heel wat meer is dan de  'kerkdienst'. Die in beide een 
uitdaging ziet. Een predikant met enthousiasme, kennis, initiatief, creativiteit, lef én humor! Een predikant die 
communicatief is ingesteld, die kan verbinden en samenwerken, zowel binnen de wijkgemeente als in het geheel van de 
Protestantse Gemeente Groningen. Een predikant die een bijdrage wil leveren aan het verder uitbouwen van het profiel 
van de wijkgemeente. Een predikant die gevoel heeft voor de kleur en traditie van onze ruimdenkende gemeenschap en 
op inspirerende wijze de Bijbelverhalen uitdraagt in uitleg en verkondiging.  
 
Formatie 
Een aanstelling tussen 0,5 en 0,7 FTE is bespreekbaar. 
 
Informatie 
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website www.immanuelkerk-groningen.nl. 
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Tjip Van der Werf, tel. 
(050) 526 12 33 of 06 – 23 83 38 46. 
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de secretaris van de beroepingscommissie mevrouw Margriet Greven, 
PWGZvacature@gmail.com. De sluitingstermijn is 16 augustus 2020. 


