
 

 

 

 
 
 
De Protestantse Gemeente Enschede (PGE) is op zoek naar een 
enthousiaste fulltime predikant (M/V). 
 
WIE ZIJN WIJ? 
Sinds 2015 zijn wij één stadsgemeente, voortgekomen uit vijf wijkgemeenten, en 
maken we gebruik van één centrale vierlocatie. De Ontmoetingskerk is een 
protestantse gemeente waar we met elkaar zoeken naar de verbinding met God, 
met elkaar en met de wereld om ons heen. Het hart van deze zoektocht is de 
zondagse viering waar we met elkaar vrijmoedig de Bijbelverhalen lezen en 
waarbij we alle vragen toe durven laten, om juist dan steeds weer op nieuwe 
wijze de actualiteit van het oude woord te mogen ontdekken. Daarbij is de 
ontmoeting en het gesprek belangrijker dan een pasklaar antwoord op onze 
vragen.  
 
WAT DOEN WIJ? 
Onze kerk staat midden in de samenleving en voelt zich sterk verbonden met de 
wereld om ons heen. Op zondag en in de doordeweekse ontmoetingen en 
bijeenkomsten vertaalt dit zich in activiteiten waarin deze verbinding 
daadwerkelijk kan ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn: kerk-op-schootdiensten, 
kinderdiensten voor drie verschillende leeftijdsgroepen, jeugdkerk en catechese, 
Taizé- en Credodiensten, een open kerk op alle werkdagen, Noabermaaltijden, 
het citypastoraat en een netwerkcafé voor jongeren. 

 
WIE ZOEKEN WIJ? 
Wij zoeken - in verband met het emeritaat van één van onze predikanten - een 
enthousiaste predikant die op eigen wijze het predikantenteam kan versterken. 
Iemand die bijdraagt aan: 

 het concept van ‘Open Heiligheid’; 

 de diversiteit van de Protestantse Gemeente Enschede; 

 de verbindende kracht van de Ontmoetingskerk 
én predikant wil zijn in teamverband, waarbij het team zichzelf ziet als  ‘één 
predikant met vier gezichten’ en in de gemeente ook als zodanig functioneert. 
 
Voelt u zich aangetrokken en wilt u meer informatie, kijk dan op onze website,  
waar ook aanvullende informatie is te vinden over belangrijke thema’s, zoals 
‘Open Heiligheid’, ‘Wie zijn wij?’, onze activiteiten en sfeerimpressies van onze 
Ontmoetingskerk. 
Zie: www.pgenschede.nl/vacature 

De voorzitter van de beroepingscommissie, Fred van Dijk, is ‘s avonds bereikbaar 
op 06-55 80 37 37. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk op 10 september 
2017. U kunt deze mailen aan de secretaris Janny Sijtsma via 
vacature@pgenschede.nl  
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