
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Nieuwveen zoekt een 

HERDER  
 
Protestantse Gemeente Nieuwveen is op zoek naar een Predikant (voor 20 uur) 

De Protestantse Gemeente Nieuwveen in het Groene Hart is op zoek naar een positief 
ingesteld en een energieke predikant, die met hart voor onze gemeente aan de slag wil als 
herder van onze gemeente en dorp. Wordt u/jij onze nieuwe herder? 
Ga voor de volledige profielschets naar onze website https://protestantse-gemeente-te-
nieuwveen.nl .  

 

 

Profiel van PG Nieuwveen 
Het profiel van de Protestante Gemeente Nieuwveen opgezet samen met de gemeente is: 

• Een oudere gemeente met vitaliteits-aspiraties (+/- 250 leden) 
• Een gemeente waar activiteiten gebeuren: 

o Goed georganiseerde zorg voor de oudere gemeenteleden (goed pastoraal-
team, ophalen en thuis brengen van ouderen indien nodig) 

o Om de week is er op zondag koffie drinken na de kerkdienst, waar veel 
mensen aan meedoen 

o Er wordt omgezien naar elkaar 
o Actieve activiteitencommissie 

• Er wordt respectvol met elkaar omgegaan  
• De gemeente is praktisch ingesteld (is iets haalbaar of niet) 
• De gemeente vindt oecumene belangrijk en werkt goed samen met de Rooms 

Katholieke parochie in bv. de 40- dagentijd, de Hemelvaartsdienst of in een 
gemeenschappelijk georganiseerd mini-symposium. 
De gemeente is open-minded. 

• De gemeente is financieel gezond en de staat van onderhoud van de gebouwen is 
goed. Naast de Ontmoetingskerk is er het kerkelijk centrum ’t Anker. 

• De gemeente zoekt samenwerking met de PG Zevenhoven met behoud van de eigen 
identiteit. 

• Voor informatie over het dorp en de burgerlijke gemeente zie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwveen_(Nieuwkoop)  en 
https://allecijfers.nl/wijk/wijk-01-nieuwveen-nieuwkoop/   



 

Profiel predikant 
De gemeente zoekt vooral een herder, 

• die in de diensten iets minder formeel, creatief en vernieuwend 
met de liturgie en prediking om wil gaan 

• die zich laat zien en meedoet aan activiteiten in gemeente en dorp 
• die zich inzet voor gemeenteleden en als het gevraagd wordt voor dorpsgenoten 
• die gebruik kan maken van moderne communicatiemiddelen en sociale media 
• die zich in wil zetten voor de oecumene en samenwerking met PG Zevenhoven 

Werkervaring is zeer gewenst. Goed kunnen samenwerken is belangrijk.  
Verder zoeken we vooral een positief ingesteld en energiek iemand met levenservaring, 
die met hart voor onze gemeente met ons aan de slag wil om er met ons een mooie, 
goedetijd van te maken.  
 
 
Natuurlijk vindt u verdere informatie over ons op onze website: https://protestantse-
gemeente-te-nieuwveen.nl 
 
Herkent u zichzelf in het profiel en hebt u belangstelling om in onze gemeente te komen 
werken als predikant?  
 
Neem dan contact op via E-mail met: 

Secretaris van de beroepingscommissie: A. van der Wulp 
E-mail: beroepingscommissie@protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl 
 
 

 


