
  

 

 

 

 

Lijkt het je een mooi avontuur om onze groeiende pioniersgemeente die bijeenkomt in 
nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn te leiden en te coachen in discipelschap? Om samen met 
gemeenteleden verder te bouwen aan een missionaire gemeente. De afgelopen jaren heeft onze 
predikant een stevig fundament gelegd en onze wens is om dit te continueren en verder uit te 
bouwen. Vanwege het vertrek van onze predikant per 1 oktober 2019 zijn wij op zoek naar een 
nieuwe predikant voor de duur van drie jaar.  

Predikant 0,5-0,6 FTE  
Wat ga je doen? 

De Fontein is al enkele jaren als pioniersplek onderweg en heeft inmiddels 185 betrokken leden. 
Daarnaast komen er veel nieuwe bezoekers. Onze diensten worden muzikaal begeleid door een 
enthousiaste muziekgroep bestaande uit o.a. piano, gitaar, drum en zang. Psalmen en gezangen 
worden hierdoor op een eigentijdse manier gezongen, samen met opwekkingsliederen. Onze 
gemeente heeft een mooie mix van alle leeftijdscategorieën waaronder ook een grote groep 
enthousiaste tieners die veel met elkaar optrekken en allerlei activiteiten met elkaar ondernemen. 
Daarnaast is een groep ouderen (waaronder hoogbejaarden!) actief betrokken bij de gemeente. Je 
vindt het leuk om met al deze doelgroepen op te trekken, ze uit te dagen en te inspireren. Om de 
week geef je op zondag, samen met gemeenteleden, vorm en inhoud aan de dienst. Daarbij houd je 
van een stevige inhoudelijk preek, op basis van het confessionele, evangelische en charismatische 
gedachtegoed binnen de PKN, maar zit je niet vast aan strakke liturgische lijnen. Ook houd je je bezig 
met oecumenische contacten en het opzetten en begeleiden van missionaire werkzaamheden in de 
wijk en Apeldoorn-breed. Verder bezoek je gemeenteleden en kom je zoekers op het spoor en raak je  
met hen in gesprek. Dit doe je vanuit echte betrokkenheid en bewogenheid om het Evangelie bekend 
te maken. Naast een mooie uitdaging, zie je deze functie dan ook als roeping.  

Kortom, een veelzijdige avontuurlijke pioniersfunctie waarin ruimte is voor jouw ideeën en visie. En 
waar je met betrokken en enthousiaste gemeenteleden gaat optrekken die graag verder willen 
bouwen. En last but not least, onze gemeenteleden houden van gezelligheid. Daarom is er na de 
dienst altijd koffie met heerlijk zelfgemaakt gebak!  

De gemeente heeft ook een vacature uit staan voor de functie Buurtwerker (0,5-0,6 FTE). Hij/zij gaat 
zich richten op het buurtwerk, missionair werk en jeugdwerk binnen de nieuwbouwwijk. Jullie gaan 
samen optrekken, ideeën uitwisselen en ideeën uitwerken.   

Jij…. 

- ervaart deze functie als roeping om te werken in Gods koninkrijk;  
- hebt een theologische studie afgerond; 
- beschikt over een aantal jaar ervaring bij één of meerdere gemeenten;  
- bent een avontuurlijk type met een missionaire drive die past bij deze pioniersplek; 



- bent makkelijk toegankelijk en sociaal;  
- bent iemand met een brede oecumenische belangstelling en weet dit toe te passen; 
- woont in de omgeving van Apeldoorn of bent bereid richting de Veluwe te komen (30 

minuten reistijd).  

Meer over de Fontein 
Op onze website www.defonteinapeldoorn.nl lees je alles over het ontstaan van onze gemeente, de 
visie en wat we allemaal organiseren. Ook kun je een indruk van ons krijgen door een aantal diensten 
terug te kijken via ons Youtube-kanaal.  

Belangstelling? 
Voel je je geroepen voor deze mooie avontuurlijke functie? Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 
Deze kun je tot uiterlijk 1 december 2019 sturen naar: voorzitter@defonteinapeldoorn.nl t.a.v. Wim 
Burggraaf. Bellen kan ook op 06 – 22 61 80 48.   
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