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Wegens emeritaat van de huidige pastor zoekt de

EUG/Janskerkgemeente in Utrecht een
Gemeentepastor Protestants (0,5 FTE)
per 1 januari 2019. Het gaat om een aanstelling voor een periode van 6 jaar.
Wie zijn wij?
De EUG/Janskerkgemeente is een progressieve, oecumenische geloofsgemeenschap met van oudsher
bijzondere aandacht voor studenten. Zij maakt als wijkgemeente van bijzondere aard deel uit van de
Protestantse Gemeente Utrecht. Mensen met diverse achtergronden en van alle leeftijden houden zich actief
bezig met geloofs- en zingevingsvragen.
In de EUG zijn vier pastores werkzaam: een protestantse gemeentepastor (betreft deze vacature), twee
katholieke gemeentepastores (samen 0,6 FTE) en een protestantse studentenpastor. De EUG laat zich
inspireren door wereldwijde oecumenische beweging en er is aandacht voor geloof en samenleving. Ruimte
voor ieders beleving en traditie staat bij ons hoog in het vaandel. Er is ruimte voor grote vragen zonder pasklaar
antwoord, en aandacht voor sfeer, muziek, stilte en verdieping is kenmerkend. We zijn uitdrukkelijk een Roze en
een Groene Kerk. We sluiten aan bij de liedtraditie van Huub Oosterhuis, Eva’s Lied, het Nieuw Liedfonds en
aanverwante muziek.
Wat bieden wij?
De EUG is een enthousiaste geloofsgemeenschap, met inzet van vele vrijwilligers. Binnen een betrokken team
van pastores is ruimte voor ieders eigen kwaliteiten. De werkomgeving biedt veel ruimte voor initiatief en
vernieuwing.
Wie zoeken wij?
Een pastor die vanuit een innerlijke bevlogenheid en betrokkenheid voorgaat in onze vieringen, activiteiten opzet
en pastorale contacten onderhoudt:
•
je kunt onze gemeente bezielen en inspireren
•
je kunt mensen met elkaar verbinden
•
je staat open voor geloofsvragen van zoekers en zeker-weters
•
je durft buiten gebaande paden te treden
•
je hebt affiniteit met vernieuwing in de liturgie, met oog voor bestaande tradities
•
je werkt graag samen met anderen, zowel collega’s als gemeenteleden
•
je hebt organisatietalent en bestuurlijke ervaring
Wat ga je doen?
o voorgaan in 16 vieringen per jaar en deze vieringen voorbereiden met gemeenteleden en zo nodig met
musici
o (mede) ontwerpen van 2 of 3 vieringencycli per jaar in samenwerking met gemeenteleden
o individueel pastoraat
o groepenwerk en gemeenteactiviteiten opzetten en begeleiden
o met anderen zoeken naar wegen om binding met gemeenteleden te hernieuwen en nieuwe doelgroepen aan
te spreken, zoals randkerkelijken of katholieken die een nieuw kerkelijk thuis zoeken
o projectactiviteiten initiëren en op afstand monitoren

Functie-eisen
o voltooide universitaire theologie-opleiding
o beroepbaar zijn als predikant
o lid van de PKN
o zelfstandig kunnen werken en initiatieven kunnen nemen
o goed kunnen samenwerken
o minimaal 5 jaar werkervaring als voorganger
Bij voorkeur heb je ervaring met voorzingen in een viering.
Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man.
Heb je interesse?
Dan ontvangen wij je sollicitatiebrief graag uiterlijk 24 augustus 2018 per e-mail bij Catharina Köhler
(personeelsfunctionaris EUG) catharinakohler@ziggo.nl,
In verband met de vakantieperiode zul je uiterlijk 25 augustus bericht krijgen van ontvangst.
Het recente ‘Toekomstplan EUG’ is te vinden op de website van de EUG.
Inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen bij ds. Jasja Nottelman (protestantse studentenpastor)
06 34 39 94 61.
De 1e ronde van de selectiegesprekken vindt plaats in de week van 10 september 2018.
Meer informatie over de EUG is te vinden op www.eug-janskerk.nl

