Profiel van de Protestantse Gemeente Aalten en de te beroepen predikant (v/m).

De Protestantse Gemeente Aalten is een
gemeenschap, waarin ruimte is voor
verschillende vormen van geloofsbeleving,
maar die toch een eenheid wil vormen. Samen
willen we in ons dorp het mooie verhaal van
Gods liefde doorgeven, aan anderen en aan
elkaar. Er is in onze gemeente ruim aandacht
voor kinderen en jongeren. Vanzelfsprekend is
er ook veel respect voor de oudere generaties
die onze gemeenschap hebben opgebouwd.

De Protestantse Gemeente Aalten is in 2006
ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk te
Aalten. Het aantal leden is ca. 6000 waarvan
ca. 3800 belijdende leden. De gemeente
wordt centraal aangestuurd door een
kerkenraad met daarnaast vier pastorale
wijken met wijkteams en diverse taakgroepen.
Er zijn momenteel drie kerkgebouwen in
gebruik waarin de diensten worden gehouden.
Huisvesting hoeft geen probleem te zijn.

Wij zoeken een predikant die in de eerste
plaats verantwoordelijk is voor het pastoraat
en de liturgische diensten.
Wij zijn op zoek naar een vrouw of man die:
 leeft en werkt vanuit een persoonlijk
geloof in God;
 op een boeiende, inspirerende en
eigentijdse wijze de boodschap van
de Bijbel kan verbinden met ons
dagelijks leven;
 muzikaal breed georiënteerd is;
 affiniteit heeft met de cantorij en de
cantororganist
 open staat voor mensen van
verschillende leeftijden en voor
diverse vormen van geloofsbeleving;
 goed kan samenwerken en het fijn
vindt om met collega predikanten en
pastoraal medewerkers een team te
vormen waarin ieders inbreng en
kwaliteit waardevol is.

Sinds een aantal jaren werken we wat betreft de erediensten met een tweesporenbeleid. Enerzijds
de traditionele, liturgische diensten en anderzijds de Regenboogdiensten. Regenboogdiensten zijn
vernieuwende en eigentijdse diensten waarin hedendaagse muziek wordt ingepast en die mede
worden voorbereid door werkgroepen vanuit de gemeente. Het merendeel van de diensten van de
te beroepen predikant zal bestaan uit liturgische diensten.
Aalten is een prachtige plattelandsgemeente gelegen in de Gelderse Achterhoek met goede
onderwijsvoorzieningen op christelijke grondslag.
Meer informatie over de Protestantse Gemeente Aalten is te vinden op de website www.kerkvenster.nl.
Informatie over de gemeente Aalten vindt u op www.aalten.nl.

