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Den Haag, maart 2022 
Profielschets (aankomend) voorganger – v. mrt 2022 

 

Gezocht: (aankomend) voorganger voor 2-3 dagen per week  
De Volle Evangelie Gemeente Vredekerk in Den Haag verlangt naar groei en wil dat mensen in haar omgeving 

God leren kennen en met Hem leven. Op dit moment hebben wij geen voorganger. Ben jij de persoon, leider 

en voorganger die ons leidersteam komt versterken om onze missie te realiseren? 
 

Wie zijn wij?  
De Vredekerk is een gemeente in de Haagse wijk Morgenstond die is aangesloten bij de VPE. Al meer dan  

50 jaar helpen de gelovigen elkaar om de Heer Jezus te volgen en geestelijk te groeien. We investeren 

voortdurend in gezonde relaties, omdat we geloven dat we daardoor herkenbaar zijn als volgelingen van 

Jezus. Met onze missionaire activiteiten willen we van betekenis zijn voor de buurt en we willen bekend 

staan als een gastvrije gemeente waar je van harte welkom bent en Jezus mag ervaren. 
 

De afgelopen jaren hebben we mooie stappen gezet wat betreft de groei naar gezond leiderschap. Dergelijke 

stappen willen we blijven zetten om zo doeltreffend en verbonden te blijven. Op dit moment werken wij in 

de zondagsdiensten met preekthema’s en aanbidden we God op een eigentijdse manier. Het enthousiasme 

en de betrokkenheid van onze jongeren is de afgelopen jaren sterk toegenomen.  
 

Waar willen wij heen?  
Voor de komende jaren verlangen we ernaar een veelkleurige, levendige gemeente te zijn die aantrekkelijk is 

voor jongeren en gezinnen, en waar generaties met elkaar zijn verbonden. We hebben elkaar nodig en we 

kunnen van elkaar leren! Ook willen we nog meer invulling geven aan het gastvrij omzien naar elkaar en  

de werking van de Heilige Geest in onze diensten.   
 

Wie ben jij (of wie wil je worden)? 
Jij bent iemand die door God is geroepen om in een gemeente te werken. Je bent zelf een radicale volgeling 

van Jezus en enthousiasmeert anderen om Hem ook te volgen. Daarbij beschik je over een goede 

theologische basis. Je bent een teamspeler in het helpen groeien van anderen. Je hebt in het bijzonder 

affiniteit met jongeren en (jonge) gezinnen. In dit alles houd je focus op de visie en route die we samen 

hebben uitgezet. In je manier van leidinggeven kun je verschillende stijlen inzetten om de gemeente te 

leiden. Als je al deze kenmerken en kwaliteiten nog niet hebt, maar je wilt dat wel graag dan kun je ook in 

deze functie groeien. 
 

Wat verwachten we van jou?  
Uitgangspunt is dat we willen dat de gemeente en alle mensen in of rondom de gemeente zich ontwikkelen 

en groeien. Daarom willen we ook jou de ruimte geven om in overleg met ons invulling te geven aan je eigen 

functie op een manier die bij jou en je gaven en kwaliteiten past. Als lid en (aankomend) voorganger werk je 

samen met het leidersteam en de gemeente als geheel mee aan de missie van de gemeente. 
 

Herken jij jezelf in dit profiel, ben je enthousiast geworden en zou je met ons willen kennismaken?  

Stuur dan je motivatiebrief en cv naar ons secretariaat, dan gaan we graag met je in gesprek.  

Het adres vind je in het briefhoofd.  
 

Leidersteam Vredekerk 
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