
 

 

De Protestantse wijkgemeente Archipel-Benoordenhout rondom de Duinzichtkerk in Den 

Haag zoekt een                                       

predikant(e) (1fte) 

 

De Duinzichtkerk zoekt een jeugdige, aansprekende en betrokken predikant(e) 

die midden in de kerk, wijk en wereld staat en die:  

 de Bijbelse boodschap kan verbinden met het leven van alledag en de grote 

vragen van deze tijd 

 een warme persoonlijkheid heeft, met plezier in zijn/haar werk en intellectuele 

bagage 

 werkervaring heeft in één of meerdere gemeentes 

 laagdrempelig en communicatief is ingesteld en discussie waardeert 

 inspirerend en verbindend kan samenwerken 

 mensgericht is, met gevoel voor humor 

 enthousiast en sportief is, betrokken bij de wijk 

 vernieuwend is en de gemeente daadkrachtig verder kan helpen in haar 

toekomstige ontwikkeling om meer open kerk in de buurt te zijn 

 omgevingsbewust is, weet wat in de gemeente en de wijk leeft, zowel bij de vele 

ouderen als bij de jonge gezinnen en de tussengroep 

 persoonlijkheid heeft, kan relativeren maar ook standvastig is in eigen 

overtuigingen 

Wat heeft de Duinzichtkerk te bieden: 

 de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout in Den Haag is een actieve en 

betrokken geloofsgemeenschap, die ook ruimte biedt voor andersdenkenden. De 

gemeente wil een gastvrij huis en vertrouwd adres in de wijk zijn, en is tevens 

een hechte en mondige gemeenschap van verschillende generaties 

 ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling  

 een prachtig kerkgebouw, met een groot eigen plein, een kosterswoning en een 

ruime pastorie. Het kerkgebouw staat midden in de residentiële wijk 

Benoordenhout 

Bent u geïnteresseerd? 
Op de website www.dzkvk.nl staat een uitgebreide profielschets en een beschrijving van 

de wijkgemeente. U kunt ook nadere informatie opvragen bij de voorzitter van 

de beroepingscommissie: mevr. Anne-Helene Borgts: tel. 06-24696664 
 

 

Wilt u solliciteren? 
U kunt uw sollicitatiebrief met CV voor 14 juni 2019 sturen naar de secretaris van 

de beroepingscommissie: dhr. Ruerd Ruben: ruerd.ruben@wur.nl  
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