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GEMEENTEPROFIEL 

De EGHW is een actieve, enthousiaste gemeente met 900 leden en tientallen 

vaste gasten in alle leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd is half dertig en 

we zijn gezegend met bijzonder veel kinderen en jeugd. We worden vaak 

omschreven als een warme gemeenschap waar mensen zich snel thuis 

voelen. 

 

We zijn een gemeente die veel activiteiten ontplooit, investeert 

in kinder- en jongerenwerk en allerlei cursussen aanbiedt. We 

kunnen dit doen dankzij een groot aantal leden die zich vrijwillig 

inzet. Alle activiteiten vinden plaats in en om ons eigen 

kerkgebouw de Poort. Recent is een nieuwe gemeentestructuur 

vastgesteld en daarin is opgenomen het functieprofiel van een 

voorganger. De gemeente heeft niet eerder een voorganger 

aangesteld. Het bieden van continuïteit en verdere groei van 

onze gemeente (op geestelijk vlak en op leiderschap) zijn redenen 

om het zoekproces te starten naar een geschikte voorganger voor 

onze gemeente. 

 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Gezocht wordt een beschikbare man die theologisch goed is onderlegd en de nodige 

werkervaring heeft als voorganger of gemeenteleider. Als voorganger ben je samen met de oudsten verantwoordelijk voor de 

geestelijke groei van de gemeente. Verder ben je gericht op de coaching en ondersteuning van de oudsten. Je maakt deel uit 

van het Oudstenteam Bestuur, daarnaast is er een apart Oudstenteam Zorg. De praktische aansturing van onze taakvelden 

wordt gedaan door de diakenen. De voorganger heeft een gelijke positie als de andere oudsten. 

 

FUNCTIE-EISEN 

Jij hebt als voorganger (bij voorkeur) een gedegen theologie opleiding op HBO of universitair niveau. Niet alleen een opleiding, 

maar ook relevante werkervaring vinden we noodzakelijk. Je primaire verlangen is God te dienen. Verder ben je als persoon 

helder in je communicatie, werk je makkelijk en goed samen en ben je gedoopt door onderdompeling. 

 

SOLLICITEREN 

Herken je je in ons profiel? Voel je je geroepen? Ben je minimaal 20 uur per week beschikbaar en zou je je thuis voelen in de 

Hoeksche Waard? We bieden je een jaarcontract met mogelijkheid tot een vaste dienstbetrekking. De inschaling is schaal 10 

CAO Zorg en Welzijn (afhankelijk van je ervaring). Solliciteren op deze functie kan t/m 31 januari 2022. Voor je reactie en voor 

meer informatie kun je contact opnemen via het mailadres info@eghw.nl. 

                  De EGHW stelt zich ten doel de          

              inwoners van de Hoeksche Waard: 

 

  - het evangelie over te brengen,  

(evangelisatie) 

 - op te nemen in Gods huisgezin,  

(gemeenschap) 

   - te leren groeien tot geestelijk volwassenheid  

   (discipelschap) 

         - om zich in te zetten in Gods Koninkrijk  

   (dienen) 

                     - en God te aanbidden.    

   (aanbidding)  


