
De Pelgrimkerk, een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 

Haarlem Zuid-West, zoekt m.i.v. 1 januari 2021 een enthousiaste en verbindende  

Predikant 

(0,4 fte) 

Onze kerk staat in een wijk van Haarlem waar veel nieuwbouw is en wordt gepleegd. We willen als 

kerk in Haarlem Zuid-West een actieve en confessioneel-evangelicaal getinte PKN- gemeente zijn. We 

staan open voor onze omgeving waarbij we binnen en buiten de geloofsgemeenschap activiteiten 

ontplooien. 

Onze huidige predikant gaat elders in deeltijd werkzaamheden verrichten. We zoeken voor hem een 

goede en fijne collega waarmee hij binnen onze gemeente kan samenwerken. 

 

Wat bieden wij: 

• Een inspirerende en betrokken gemeente waar visie is voor vernieuwing. 

• Een tijdelijke aanstelling van 16 uur  (0,4 fte)  voor 1 jaar met de intentie tot verlenging.  

• Samenwerking met de huidige, ervaren predikant. 

 

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 

• Inspireren van de gemeente, o.a. door geregeld voor te gaan tijdens de zondagse eredienst.  

• Verkennen van nieuwe, eigentijdse manieren om het geloof toegankelijk te maken, ook voor 

onze buurtgenoten.  

• Betrokken zijn bij het bestuur van de kerk. 

• Meedenken en adviseren m.b.t. de verdere ontwikkeling van onze kerk. 

• Deelnemen aan en/of betrokken zijn bij activiteiten voor jongeren. 

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een persoonlijke christelijke levensovertuiging, je voelt je geroepen om deze 

uitdaging aan te gaan.  

• Je bent een verbinder en vindt gemakkelijk aansluiting bij verschillende mensen en 

organisaties.  

• Je hebt een hart voor jongeren. 

• Je staat open voor een diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud.  

 

Je beschikt in ieder geval over: 

• goede (digitale) communicatieve vaardigheden, waaronder Social Media.  

• vaardigheden om vrijwilligers te stimuleren en aan te sturen.  

 

 



Ben je nieuwsgierig geworden? 

Ben jij pro-actief en zie jij het als uitdaging om de Pelgrimkerk toekomstbestendig te maken? Dan 

nodigen we je van harte uit om te reageren.  

De aanstelling vindt plaats via de mobiliteitspool van de PKN. Je sollicitatie met schriftelijke motivatie 

en recent CV ontvangen we graag uiterlijk 1 november 2020 per email via vacature@pelgrimkerk.nl    

Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.  

Verdere informatie over de Pelgrimkerk waaronder een recent beleidsplan, vind je op   

www.pelgrimkerk.nl    
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