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Protestantse gemeente Uden-Veghel zoekt: 

Predikant (m/v) 70% 

Wie zijn wij 

Wij zijn een warme kerkelijke gemeente van bijna 900 leden en vinden het belangrijk om in houding 
en praktijk gastvrij te zijn. Een gemeente waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd, zowel jong, 
tieners, middengroep als oud uit alle hoeken van Nederland met verschillende achtergronden. Er is 
een flinke groep betrokken gemeenteleden die altijd bereid is een stapje extra te zetten. 

Een gemeente die elkaar wil ontmoeten, zeker rond de eredienst. Daarbij zijn we nieuwsgierig naar 
verschillende vormen en een brede inhoud. De verhalen mogen eigentijds en actueel verteld 
worden, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen ook worden genoemd. We willen leren en 
zoeken inspiratie. 

Wie zoeken wij 

Onze nieuwe predikant komt niet in een gespreid bedje. We zijn op zoek naar iemand die ons wil 
helpen de vertaalslag van ons beleid te concretiseren. Een predikant die niet binnen de lijntjes 
hoeft te kleuren. Na het beroepen van een predikant zal er een vacature uitgezet worden voor een 
organisator/ communicator, zodat de predikant zich volledig op de gemeente kan richten. 

 

Ben jij die aanjager die met ons op weg wil in viering, pastoraat, onderlinge contacten en 
geloofsgesprek? Dan kijken we naar je uit en verheugen ons op jouw reactie.                                    
Zijn er vragen over de vacature, aarzel dan niet en neem contact op. 
Het beleidsplan en andere zaken vind je op onze website: 
www.sowkerk-uv.nl/gemeente/beroepingscommissie 

Stuur je reactie voor 28 mei 2022 voorzien van motivatie naar de voorzitter van de 
beroepingscommissie. 

Naam: Eline van Willigen 
Email: beroepingscommissie@sowkerk-uv.nl 
Tel.: +31 (0) 626844652 

 
Motiveren 

 

Je kan mensen jong 
en oud aanzetten 

met enthousiasme. 

 
Daadkracht 

 

Je bent doelgericht, 
maar kan ook ruimte 

geven. Iemand die 
weerstand positief 

kan ombuigen. 
 

 
Vernieuwend 

 

Vieren, geloven en 
beleven. Gebruik 

kunnen maken van 
digitale 

mogelijkheden. 
 

 
Samenwerken 

 

Mensen steunen in 
geloof samen met 

anderen, binnen en 
buiten onze 
gemeente. 

 


