
Wat voor type voorganger (m/v) zoeken we: 

In ons visie document heeft u al kunnen zien dat we geen schaap met vijf poten 

zoeken maar een voorganger die ons kan helpen om, als gemeente, weer te 

ontdekken dat God in Efeze 4: 7,11-13 de werkers in de gemeente ziet als 

toerusters van de van de gemeenteleden die vervolgens aan de slag gaan. Dit 

sluit ook helemaal aan bij de jongere generatie die graag meedoet en ontdekt 

wat God hen aan unieke roeping heeft gegeven. De beschrijving van zo’n 

voorganger (m/v) kan als volgt zijn: een leider, bouwer/toeruster – iemand die 

enthousiast de schouders kan/wil zetten onder de aanbevelingen in het 

gemeente-opbouwplan. De gemeente daarin meeneemt en daarin ondersteunend 

onderwijs kan verzorgen. 

 

Competenties 

Wij zoeken: 

 Een leider, leraar, toeruster en coach. 

 Die samen met het bestuur werkt aan een positief klimaat waarin mensen 

met plezier en vrucht aan de gemeente deelnemen. Hierbij denken we 

vooral aan: “het priesterschap van alle gelovigen en leidinggeven als 

dienen.” 

 Met een passie voor missionair werk (kennis, ervaring en betrokkenheid 

met mensen van buiten. 

 Die inspirerend is en het geloof kan verbinden met het dagelijks leven. 

 Met een passie voor kinder- en jeugdwerk (affiniteit en betrokkenheid bij 

kinderen en jeugd en het toerusten en ondersteunen van kinder- en 

jeugdwerkers 

 Die kan omgaan met diversiteit 

 En verbinding kan brengen binnen de gemeente en tussen de kerken in 

Pernis. 

 

Theologische competenties 

- Kunnen omgaan en willen ondersteunen van de grote pluriformiteit binnen 

de gemeente t.a.v. geloofsbelevingen, opvattingen en overtuigingen 

- Minimaal een afgeronde HBO theologische opleiding die niet persé een 

achtergrond heeft in een Baptistengemeente of binnen de Unie van 

Baptistengemeente in Nederland. Als hij geen achtergrond heeft moet 

hij/zij wel bereid zijn om aanvullende studies te volgen aan het seminarie 

van de Unie van Baptistengemeente in Nederland voor zijn/haar 

plaatselijke beroepbaar stelling en algemene beroep baarheid. 


