
 
 

 

 

De missie van De Open Hof is om een gastvrije geloofsgemeenschap te zijn, met ruimte voor verschillen, 
waar mensen zin en inspiratie vinden en waar hun geloof wordt gevoed. Daarbij richten wij ons op het 
omzien naar elkaar én naar de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. 

Wijkgemeente De Open Hof - onderdeel van de Protestantse Gemeente Veenendaal - is een veelkleurige 
gemeente met ruim 2200 leden en momenteel één predikant en een parttime kerkelijk werker. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste tweede 

Predikant 
voor 0,8 fte 

gedurende een periode van 5 jaar  
met mogelijkheid tot verlenging 

die vanuit de missie en het beleidsplan van De Open Hof wil werken aan de volgende speerpunten: 

• In de Eredienst rechtdoen aan de verschillen in geloofsbeleving. 

• Ruimte maken voor jongeren en hun behoefte aan activiteiten. 

• Ondersteunen van de huidige groep uit de middengeneratie. 

• Het onderlinge geloofsgesprek en geloofsverdieping stimuleren. 

• Onderzoek naar mogelijkheden en ontwikkelen van kansen in de nieuwe wijk Veenendaal Oost. 

• Werken aan samenhang en beleid, waaronder het ontwikkelen van groepswerk. 

Daarnaast zal de predikant pastoraal werkzaam zijn in een eigen deel van de wijk en met regelmaat 
voorgaan in de erediensten. Het aansturen van de diverse taakgroepen wordt over de beroepskrachten 
verdeeld, hetgeen om goed overleg, samenwerking en het benutten van ieders kwaliteiten vraagt.  

Kortom, wij zoeken iemand die een echte verbinder is en met een frisse wind de gemeente kan activeren. 
Iemand die transparant kan zijn over de eigen geloofsbeleving en anderen kan uitnodigen dat ook te zijn. 
Iemand die graag uitgedaagd wordt door de kansen die er liggen in de nieuwe wijk. Iemand die zich 
betrokken voelt bij de leefwereld van jongeren, die pastoraal bewogen is en stevig in de schoenen staat. 
Niet bang om door te pakken bij het realiseren van het gekozen beleid. 
 
Gezien het gewenste profiel denken wij aan een predikant, met enige ervaring en met een warm hart voor 
de gemeente zoals deze is.   

Bent u geïnteresseerd of heeft u behoefte aan nog meer informatie?  

Neem dan contact op met Petra Visser 
E-mailadres:  beroep.openhof@pkn-veenendaal.nl  
Telefoonnummer:  06-16469445 
Website:  www.de-open-hof.nl 

Uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kunt u ook aan haar mailen.   
Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 22 april 2022 
 
Via onderstaande link vindt u documenten met aanvullende informatie. 
https://www.de-open-hof.nl/bij-vacature-predikant/  
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