
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, 
maar door de veelheid van raadgevers komt 
‘het nodige’ tot stand. 

WERKGROEP VACATURE
Gemeenteavond PGZ 29 juni 2017

Spreuken 15:22



Programma

- Resultaten en richting vanuit de gemeente
- Advies over de invulling van de vacature
- Pauze met koffie en thee, samenvatting lezen
- Vraag en antwoord over resultaat & advies
- Verslag via mail en op de site te vinden



Ontmoeten & omzien naar elkaar

geloofsgesprek

aandacht
omzien

groepjes

betrokken pastoraat
mobiliseren

20 – 40 jaar

goed

echt

organisatie

diaconie

talentkoffie



Vieringen & ontwikkeling

aansprekend

focus

inhoud

vorm

zingen

muziek

eenvoudig

V&Tevreden

boeien

leven
boodschap

parallel

anders

geluid



Organisatie & invulling

predikant

lef

investeren

verantwoordelijk

meerwaarde

jong

complementair

synergie

talenten

leiding

passend
voorganger

verbinden



Advies 

0,4 fte predikant
0,2 fte pastoraat
0,1 fte verbinder
0,1 fte muziek
___________+
0,5 – 0,8 fte predikant 5 jaar
0,0 – 0,3 fte kerkelijk werker(s)

0,2 fte adviseur/organisator 1 jaar



Advies 

Jonge predikant …

• Overzichtelijke vieringen, focus op inhoud
• Aansprekend (ook) voor doelgroep 20-40 
• Verbinden uitdaging deze tijd met geloof
• Vult de ruimte die ds. Harry achterlaat
• Is complementair aan ds. Lex

Aangevuld met? Verdeling taken flexibel. 



CONTACT

- Aanspreken na de diensten
- Op uitnodiging komen we langs
- Mail ons: droom@pgzeewolde.nl
- Bel of app: 06 479 285 12
- Stuur een brief met ideeën
- Wij gaan actief informatie halen
- Alle adviezen zijn welkom!

Vervolg 

Werving & selectie



Programma

- Resultaten en richting vanuit de gemeente
- Advies over de invulling van de vacature
- Pauze met koffie en thee, samenvatting lezen
- Vraag en antwoord over resultaat & advies
- Verslag via mail en op de site te vinden



BEDANKT!!

Voor de openheid en aandacht



Eind werkgroep vacature



Volgende dia voor 
deel over Open Haven

Na Hans & Albert



Stap 1: 
Open Haven en log in 



Stap 2: 
Dromen, durven, doen


