
Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee 
 
Wie zijn wij als gemeente  
Wij zijn een levendige, hechte en diverse geloofsgemeenschap. Tijdens 
de wekelijkse kerkdiensten, rondom het woord van Christus, laden we 
ons op, ontvangen we inspiratie voor het leven van alledag en voor het 
leven in de wereld om ons heen. De signatuur van de gemeente is over 
het algemeen wat behoudend, hoewel er gezocht wordt naar 
vernieuwende elementen tijdens de diensten. We willen de liefde van Christus in praktijk brengen, door als 
gemeente midden in de samenleving te staan, naar elkaar om te zien en mee te leven met elkaar. De gemeente 
kent een kern van betrokken gemeenteleden die naast het frequent bezoeken van de  wekelijks kerkdiensten 
zich ook actief inzetten als vrijwilliger.  
 
Sinds twee jaar is ons kerkgebouw verbouwd en vernieuwd en vinden alle activiteiten plaats onder één dak. Dit 
heeft de gemeente een nieuwe impuls gegeven en de betrokkenheid bij allerlei activiteiten binnen ons gebouw 
vergroot. 

Wij zoeken  
▪ een herder met een warm en pastoraal hart 
voor alle gemeenteleden, 
▪ een betrokken dominee die in goede 
harmonie met anderen leiding geeft aan 
  onze gemeente, 
▪ een predikant(e), met ten minste enige 
jaren ervaring in een gemeente, die 

  ons inspireert tijdens de diensten en de bijbel kort en bondig naar de  
  dagelijkse praktijk kan brengen, 
▪ een teamspeler die initiatief durft te nemen, 
▪ iemand die kan verbinden, die maatschappelijk betrokken is en kan 
  samenwerken binnen en buiten de gemeente. 
 
Bent u de dominee die: 
▪ interesse heeft in de mensen van de gemeente, goed kan luisteren en hen op een respectvolle manier bij  
  hun geloofs- en levensvragen wil begeleiden? 
▪ een stuwende kracht is en kerkenraadsleden en gemeenteleden inspireert, zodat zij hun talenten 
   optimaal kunnen inzetten voor kerk en samenleving?  
▪ aandacht heeft voor de ouderen van onze gemeente, zowel in de kerkdienst als daarbuiten? 
▪ met respect voor tradities nieuwe liturgische ontwikkelingen initieert?  
▪ met ons wil zoeken naar nieuwe manieren om kerk en geloofsgemeenschap   
   aantrekkelijker te maken voor (jonge) ouders (en via hen ook jeugd en jongeren) en de 
   middengroep van 30-50-jarigen? 
▪ een warm hart heeft voor de activiteiten binnen de gemeente? 
▪ verbinding zoekt met de kerken in Monster? 
 
Dan bent van harte welkom in onze gemeente. 
 
 

Dit kunnen wij u bieden: 
▪ een voltijdspredikantsplaats (1.0 fte) voor ten minste 6 jaar, 
▪ bewoning van een appartement in het nieuwbouwcomplex  
  “de  Admiraal” óf een woning in overleg, 
▪ samenwerken met een gemotiveerde kerkenraad, die in goede 
  harmonie wil bouwen aan onze gemeente, 
▪ een betrokken gemeente die de handen uit de mouwen weet te  
  steken. 
 


