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In verband met het vertrek van onze gewaardeerde pastor zoeken wij een: 
 

Pastor voor de International Christian Fellowship in Gouda (0,72 fte) 
 

Wij zijn: 
Een christelijke gemeenschap die open staat voor alle culturen en talen. Onze internationale 
kerk gelooft dat diversiteit een geschenk van God is waarin we Zijn veelkleurigheid 
ontdekken. Wij willen een gemeenschap zijn waar Jezus Christus als Heer en Redder centraal 
staat en die gebaseerd is op Gods genade als de dragende kracht voor relaties en ons 
persoonlijke leven. We willen Gods verlangen naar vrede voor deze wereld zichtbaar maken 
en een gastvrije plek zijn in een gebroken wereld. 
De International Christian Fellowship in Gouda is ontstaan in 2008 vanuit een internationale 
Alpha cursus en uitgegroeid, als pioniersplek, tot een gemeente binnen de Protestantse Kerk 
Gouda. Als kleine gastvrije gemeente willen we ontdekken wat de volgende stap is voor onze 
community. 
 
 

Wij zoeken: 
Een pastor die in afhankelijkheid van God leiding wil geven aan de ICF-Gouda, samen met 
het Leiderschapsteam en met inzet van de gemeenteleden.  
Een toegewijd volgeling van Jezus Christus is die gepassioneerd is om het goede nieuws te 
delen met anderen.  
Een leider die vanuit vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest open staat voor diverse 
tradities en liefde heeft voor de wereldwijde kerk. 
Een voorganger die: 

✓ Theologisch geschoold is (WO of evt. HBO) 

✓ Een goede beheersing heeft van de Engelse en Nederlandse taal 

✓ Kennis heeft van culturele diversiteit en kerktradities 

Een pastor die ervaring heeft met: 
✓ Werken en leven in een internationale context en betrokken is bij een internationale kerk 

✓ Omgaan met gebrokenheid in het leven van mensen en hierin aanwezig wil zijn 

✓ Bijbelse vorming geven aan mensen van diverse culturele en sociaal-economische 

achtergronden 

Een warme persoonlijkheid die mensen ziet en welkom heet. Een inspirerende en bevlogen 
leider die gericht is op relatie en community. Die een goede interactie heeft met diverse 
leeftijdsgroepen. Die diversiteit vanuit overtuiging omarmt en hiervan kan genieten.  
 
We verwachten dat de pastor in Gouda of omgeving wil gaan wonen om verbonden te zijn 
met de ICF-Gouda en actief wil participeren in de Protestantse kerk van Gouda. 
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Als pastor van de ICF-Gouda mag je de volgende taken uitvoeren: 

✓ Leiding geven aan de ICF-Gouda 

✓ Stimuleren van geloofsgroei door diensten, community groepen en andere activiteiten 

✓ Betrokken zijn op gemeenteleden door pastoraat en diaconaat 

✓ Coördineren en overzicht houden op alle ministries en activiteiten 

✓ Begeleiden van de verdere ontwikkeling na een periode van pionieren 

✓ Stimuleren van visievorming op, en concretisering van de missionaire taak 

 

Wij bieden: 
Een boeiende en leerzame positie als pastor van een warme en actieve gemeenschap, waar 
alle leeftijdsgroepen worden gezien en iedereen kan meedoen. We bieden een contract, van 
26 uur per week, voor één jaar met de intentie tot voortzetting voor onbepaalde tijd. 
Salariëring is conform de arbeidsvoorwaarden van de PKN en afhankelijk van opleiding en 
ervaring.  
 
 

Contact: 
We zien uit naar je motivatie om onze gemeente te dienen en ontvangen graag je brief met 
CV en een link naar een meditatie of preek die je hebt gehouden. Dit kun je mailen voor 12 
januari 2019 naar vacature@ICF-gouda.com. 
 
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze website www.icf-gouda.com.  
Voor contact of het opvragen van de Profielschets kun je mailen naar Wout Schonewille via 
wout.schonewille@icf-gouda.com.  
 

mailto:vacature@ICF-gouda.com
http://www.icf-gouda.com/
mailto:wout.schonewille@icf-gouda.com



