
De Protestantse gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam is op zoek naar een inspirerende 

Predikant (40 uur) 
 

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime predikant maar parttime predikanten (tenminste 32 uur) 
worden ook van harte uitgenodigd te reageren. 

Wie wij zijn  
De Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam is een levendige, open denkende en 
dynamische geloofsgemeenschap. Wij geloven dat het in ons leven op de een of andere manier 
altijd gaat over ‘licht’, over ‘aanvaard zijn’, over de levenslange oefening ‘naaste te zijn’ en over 
‘opstaan en leven’. Daarbij zoeken we altijd met ruimte voor verschillende inzichten naar de 
betekenis van geloof en spiritualiteit voor ons en de wereld van nu. Dat geven we onder meer vorm 
door speciale aandacht te geven aan projecten voor kerkelijke vernieuwing. 

Wat wij vragen 
De predikant gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Haarlem-Noord en Spaarndam en speelt een 
centrale rol in het pastoraat voor alle generaties. We verwachten dat zij of hij jong en oud betrekt 
bij vorming, ontmoeting en gesprek. De predikant heeft een stimulerende en creatieve rol in 
kerkelijke vernieuwing en legt verbinding met mensen van buiten de kerkgemeenschap, onder 
andere via Verhalenhuis Haarlem.  

Wij zoeken een predikant die bekwaam, betrokken en bezield is en 
1. aandacht heeft voor de eigen spiritualiteit en deze bij anderen kan stimuleren;  
2. de Bijbelse boodschap op een verrassende wijze kan verbinden met ons dagelijks leven en de 

huidige samenleving;  
3. ons op een creatieve manier aan het denken zet en met elkaar in gesprek brengt;  
4. verbinding kan maken met mensen van alle generaties en samenlevingsvormen;  
5. vrijwilligers inspireert, motiveert en samenwerking tussen Oude Kerk 

en Immanuelkerk stimuleert;  
6. bijdraagt aan kerkelijke vernieuwing en een brug kan slaan naar mensen van buiten de 

kerkgemeenschap, bijvoorbeeld via Verhalenhuis Haarlem.  

Wat wij bieden 
Op onze site www.kerkpleinhaarlemnoord.nl/vacature staat de beschrijving van onze gemeente en 
het volledige profiel van de predikant. Er is een ruime pastorie aanwezig in Haarlem-Noord, naast 
de Immanuelkerk.  

Als u vindt dat dit profiel bij u past, dan nodigen wij u van harte uit om te reageren. 
We horen graag wat u aanspreekt in ons profiel en zijn benieuwd op welke manier u kunt bijdragen 
aan onze gemeente. 

Stuur uw brief voor 23 januari naar de voorzitter van de beroepingscommissie, Hendrike Soeteman: 
hendrike.soeteman@kerkpleinhaarlemnoord.nl. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met Hendrike Soeteman via bovenstaand e-mailadres of  
06 51 21 51 21.
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