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De tweelingdorpen Oppenhuizen & Uitwellingerga, of beter gezegd ‘Top en
Twel’, liggen in het Friese Merengebied dicht bij Sneek. Gezamenlijk wonen
er ongeveer 1600 inwoners. Top en Twel houdt er een bloeiend
verenigingsleven op na.

THUIS

Is elke plek waar God dicht bij je is
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Onze geloofsgemeenschap kenmerkt zich door
veelkleurigheid en verscheidenheid. Wij zoeken
een predikant die in staat is alle
leeftijdsgroepen aan te spreken, zowel in de
eredienst als daarbuiten, en met ons meewerkt
aan saamhorigheid en verbinding tussen de
verschillende groepen binnen onze gemeente
en daarbij ook open staat voor andersoortige
muziek.

Het Pastoraat

Vooraf
De beoogd predikant van onze gemeente
gaat als voorganger graag met ons op
zoektocht hoe wij als christen handen en
voeten kunnen geven aan ons geloof. Samen
met ons wilt u laten zien wat de kerk, ook in
deze tijd, aan de maatschappij te bieden
heeft.
U bent gemakkelijk in de omgang met
mensen, kunt goed luisteren en van daaruit
weet u mensen op een positieve manier te
inspireren in hun geloofsbeleving.

Aandachtsvelden binnen het
gemeentewerk zijn:
Inspirerende kerkdiensten
In onze kerkdienst hechten we aan een
overdenking waarin een link wordt gelegd
tussen Bijbel en actualiteit, een actieve inbreng
van gemeenteleden van alle leeftijden vinden
wij daarbij belangrijk.

Wij zoeken een predikant die de pastorale zorg
een warm hart toedraagt en daarbij de
vaardigheden beheerst om te luisteren, te
troosten en ook de mensen aan te spreken.
De predikant die wij zoeken heeft er plezier in
mensen op te zoeken binnen én buiten de
gemeente en voelt zich betrokken bij wat er
leeft in de dorpen.

Vorming en Begeleiding
Wij zoeken een predikant die zich in wil zetten
en oog heeft voor de verschillende doelgroepen
binnen onze gemeenschap en daarbij:
 kijk heeft op de leefwereld van de jongere
generaties en thuis is in het gebruik van
hedendaagse media en
communicatiemiddelen;
 graag werkt met jeugd en jongeren en hen in
hun zoektocht naar geloof weet uit te dagen
en te binden;
 aandacht heeft voor jonge gezinnen en hun
vragen rond kerk en geloof;
 actief en vindingrijk invulling geeft aan het
kringwerk en andere activiteiten die
bijdragen aan geestelijke groei en verdieping
van de leden van onze gemeente;
 de vrijwilligers in het pastoraat coacht en
ondersteunt.

Organisatie en Beleid
Wij zoeken een predikant die in goede
samenwerking met de kerkenraad een
actieve en constructieve bijdrage wil leveren
aan de uitvoering van het beleidsplan.

Tenslotte
Wij zoeken een man of vrouw met de volgende
persoonskenmerken: verbindend, inspirerend,
toegankelijk, communicatief sterk, eigentijds,
oog voor mensen van alle leeftijden, gevoel
voor muziek en gevoel voor humor.
Een predikant die zich in de gemeente wil
vestigen, er is een ruime pastorie beschikbaar,
en daarnaast ook betrokken is bij onze dorpen.
Die de Friese taal kan verstaan of wil leren
verstaan.
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