Dampoortstraat 168
8310 Sint-Kruis (Brugge)

Vacature voltijds bedienaar van de eredienst (voorganger) m/v
Algemeen:
Pinkstergemeente De Kruispoort is op zoek naar een gemotiveerd fulltime bedienaar van
de eredienst. De gemeente werd eind jaren ’70 opgericht en ging uiteindelijk samen met
een groep van Jesus People, die al langer in Brugge actief was. Door de jaren heen hebben
ook mensen met een andere kerkelijke achtergrond zich aangesloten. Dit zorgt voor een
unieke mix, zonder afbreuk te doen aan de identiteit als pinkstergemeente. Wij zijn
aangesloten bij het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) en gehuisvest in een
eigen gebouw, net buiten de Brugse ring.
Profiel










U heeft een theologische vorming op bachelor niveau of hoger afgerond.
U verklaart zich akkoord met de kerkorde van Pinkstergemeente De Kruispoort, inclusief
de ‘verbintenisbrief,’ de geloofsbelijdenis en de deontologische code van het VVP.
U hebt vaardigheden op het vlak van onderwijs en pastoraat.
U staat open voor evaluatie- en functiegesprekken, coaching en permanente vorming.
U bent flexibel, een echte teamspeler.
U bent vertrouwd met het gebruik van moderne media.
U gaat respectvol om met de interne diversiteit.
U weet een gezonde balans te vinden tussen werk en privé.

Functieomschrijving:










U bent lid van de kerkenraad en draagt collegiaal mede de verantwoordelijkheid over de
gemeente. U stemt uw taken af met de andere leden van de kerkenraad en doet hiervan
verslag in elke kerkenraadsvergadering.
Samen met anderen verzorgt u prediking en Bijbelstudie.
U staat (in samenwerking met de kerkenraad) in voor het pastoraat.
Samen met de kerkenraad en in overleg met de gemeentevergadering bouwt u de visie uit
voor de verdere ontwikkeling van Pinkstergemeente De Kruispoort.
U stimuleert en ondersteunt waar nodig de diverse werkgroepen.
U bent het aanspreekpunt voor en naar de VVP en werkt waar mogelijk mee op
bovenlokaal niveau.
U onderhoudt de contacten met de andere kerken in de regio Brugge.
U bent het aanspreekpunt voor de overheid.

Bezoldiging:




Verloning als Bedienaar van de Eredienst volgens de salarisschaal van de Federale
Overheid
Woonstvergoeding
Onkostenvergoeding

Interesse?
Mail of stuur uw cv en motivatiebrief voor 1 december 2018 naar de secretaris van de kerkenraad:
Aaldert Prins, Rouaanstraat 45, 8380 Zeebrugge
0499 23 13 23, a.prins@carakas.be
Uiteraard kunt u ook bij hem terecht voor verdere inlichtingen.
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