
 

 
VERENIGING VAN 

VRIJZINNIGE PROTESTANTEN 
IN DE PROVINCIE 

GRONINGEN 
 
  

 

De vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen 

is op zoek naar een  

Pastoraal Werker voor 0,5 fte. 
 

Informatie over VVP-Groningen en de vacature pastoraal werker. 
 

De huidige vereniging is in 2008 ontstaan door fusie van de Provinciale Vereniging met de 

plaatselijke verenigingen in Appingedam, Delfzijl, Groningen en Haren. Alle leden van de 

plaatselijke verenigingen werden daarmee lid van de nieuwe provinciale vereniging. 

Daarnaast zijn er nog twee aangesloten verenigingen in Winschoten/Scheemda en in het 

Westerkwartier die niet meegegaan zijn in de fusie en zelfstandig opereren. 

 

De vereniging telt ongeveer 120 leden en 25 donateurs en heeft een verouderend 

ledenbestand. De kern Groningen is een aantal jaren geleden opgeheven en de daar nog 

aanwezige leden zijn bij de kern Haren gekomen. 

De vereniging heeft een pastoraal werker voor een beperkt aantal uren, die werkt in de kernen 

Appingedam en Delfzijl en voor de (weinige) verspreide leden in de provincie. In de kern 

Haren werkt een predikant die voorheen ook in de kern Groningen werkzaam was voor 50% 

van de werktijd. 

De pastoraal werker heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De predikant beëindigt op 1 

september zijn ambt als predikant om zich aan een nieuwe studie te kunnen wijden. 

Gelet op het aantal leden van de vereniging zoeken wij als vervanging voor pastoraal werker 

en predikant één pastoraal werker die het werk van de beide huidige medewerkers overneemt. 

 

Er zijn kerkdiensten in Delfzijl en Haren, op beide plaatsen 1x per twee weken. Van de nieuw 

aan te stellen medewerker wordt verwacht dat deze op beide plaatsen regelmatig in de 

diensten voorgaat. 

Met Pinksteren wordt er ergens in de provincie een dienst gehouden waarvoor alle leden 

worden uitgenodigd. De eerste zondag in september organiseren we ook ergens in de 

provincie een Buitendag, bestaande uit een kerkdienst met aansluitend een lunch en een 

middagprogramma.  

 

Vanzelfsprekend is er bij de leden behoefte aan pastorale zorg waarbij in het bijzonder 

aandacht voor hoog bejaarden en zieken nodig is. 

 

In Appingedam/ Delfzijl en in Haren is een gespreksgroep. In Vlagtwedde is een kleine groep 

leden die enige keren per jaar bij elkaar komt om over een thema van gedachten te wisselen. 

 



Enkele keren per jaar wordt er zowel in Appingedam/Delfzijl als in Haren een lezing of een 

andere activiteit georganiseerd waarvoor vaak ook niet-leden worden uitgenodigd. 

 

De vereniging heeft een bestuur van 9 leden waarin de kernen en de aangesloten verenigingen 

vertegenwoordigd zijn. Het bestuur vergadert ca. 6x per jaar. De pastoraal werker is 

adviserend lid van het bestuur. 

 

De vereniging beschikt in Delfzijl over ‘Het Gebouw’, een kerk in de stijl van de 

Amsterdamse School. In Haren is het ‘Witte Kerkje’ de plaats van samenkomst. Op beide 

plaatsen is elke twee weken een kerkdienst. 

Beide kerken zijn eigendom van en worden beheerd door de Stichting Johannes Lindeboom 

die bestuurlijk nauw verbonden is met VVP-Groningen. 

 

 

Van de nieuw te benoemen pastoraal werker wordt verwacht dat deze: 

- voorgaat in een nader overeen te komen aantal kerkdiensten in Delfzijl en Haren en 

provinciale diensten; 

- pastorale zorg geeft aan leden en donateurs; 

- waar gewenst uitvaarten begeleidt; 

- leiding geeft aan gespreksgroepen; 

- initiatieven ontwikkelt voor andere activiteiten; 

- bestuursvergaderingen bijwoont. 

 

Functie-eisen: 

Wij zoeken iemand met  

- een HBO-opleiding pastoraal werk; 

- goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden; 

- voldoende (vrijzinnig-) theologische bagage. 

De aanstelling zal zijn voor 0,5 fte, de arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling van de 

PKN. 

Actuele informatie over de vereniging vindt u op de website www.vrijzinniggroningen.nl   

Desgewenst kunt u voor meer informatie contact opnemen met de heer A. Trox (050 

3094682). 

Sollicitaties kunt u tot 1 juni a.s. richten aan de Benoemingscommissie van VVP-Groningen,  

p/a de heer A.Trox, Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde. 

 

 

 


