
Protestantse wijkgemeente Sterrenburg in Dordrecht is in verband met het emeritaat van 

haar huidige predikant op zoek naar een enthousiaste opvolger (m/v voor 0,8 – 1,0 fte). Wij 

zoeken een predikant die in creatief samenspel met de kerkenraad en gemeenteleden 

geloven wil verdiepen en onze gemeente van jong en oud verder wil ontwikkelen. 

Missie en visie 

In onze missie en visie zijn de volgende trefwoorden bepalend: open en gastvrije 

gemeenschap, door Jezus op God gericht, Bijbels georiënteerd, Geest geïnspireerd. In de 

dagelijkse praktijk staat ontmoeting centraal. Tussen God en mens, in het Woord, tussen 

mensen onderling, en tussen de wijkgemeente en de bewoners van de wijk. De komende 

jaren willen we investeren in het zoeken naar wegen en werkvormen om de leeftijdsgroep 

25-45 jaar en gezinnen met jonge kinderen meer te betrekken bij onze kerk. 

 

Wij zijn een gemeente die 

- gelooft dat zij leeft in verbinding met God, met elkaar en met de wijk, 

- inclusief is en ruimte biedt aan de eigenheid van mensen, 

- doeners en aanpakkers kent, actief, betrokken en vrijgevig is. 

Wij zoeken een predikant die 

- met ons zoekt naar de betekenis van (het) leven in het licht van geloven, 

- daarbij oog heeft voor de leefwereld van jong en oud, 

- met ons zoekt naar nieuwe wegen in de organisatie van pastoraat,  

- aandacht heeft voor de plaats van de kerk in een veranderende samenleving,  

- en zelf creatief, verbindend en motiverend is. 

Wat bieden wij? 

Dordrecht wordt wel de oudste stad van Holland genoemd. De stad heeft prachtige oude 

gevels en havens. Aan de zuidkant bevindt zich het Nationaal Park De Biesbosch. Cultuur en 

natuur gaan hier hand in hand.   

De wijk Sterrenburg is een ruim opgezette, groene wijk aan de zuidkant van Dordrecht. Het 

heeft onze voorkeur dat u in ons midden komt wonen. Wij hebben een pastorie beschikbaar. 

Heeft u interesse?  

- Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Gerda Post, voorzitter van de 

beroepingscommissie op telefoonnummer  06 5267 5292  

- Stuur uw brief met curriculum vitae vóór 6 december 2021 naar de scriba van de 

beroepingscommissie, mevrouw Danielle Kadijk via  het volgende e-mail adres: 

beroepingscommissie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 

 


