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Inleiding 

Na een dienstverband van ruim 8 jaar gaat ds. Marcus Klomp per 1 maart 2021 met emeritaat.  
Hiermee komt een full:me dienstverband predikantsplaats vrij.  

Door middel van dit informa:eboekje willen we u kennis laten maken met de Protestantse 
gemeente Marum e.o. U vindt hierin een beschrijving van een aantal onderwerpen die betrekking 
hebben op de organisa:e van onze gemeente. Daarnaast willen we een beeld geven van de wijze 
waarop wij, als lichaam van Christus, ons geloof handen en voeten proberen te geven. Zowel 
binnen als buiten onze kerkelijke gemeente.  

Verder kunt u in dit boekje lezen hoe Marum en de omliggende dorpen zijn opgebouwd en welke 
faciliteiten aanwezig zijn.  

Tot slot is de profielschets opgenomen, zodat u weet wat de gemeente van de nieuwe predikant 
verwacht. 

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Marum e.o., 

De beroepingscommissie 
Marum, december 2020  
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De Protestantse gemeente Marum e.o. 

De Protestantse gemeente Marum e.o. is ontstaan uit een fusie tussen de gereformeerde kerk 
Marum en de hervormde gemeente Marum-Noordwijk in 2013 en de Hervormde gemeente Nuis-
Niebert in 2019.  

Binnen de grenzen van onze kerkelijke gemeente liggen de dorpen Marum, Noordwijk, Nuis en 
Niebert. In het dorp Marum bestaan nog twee andere kerkgenootschappen, namelijk een 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en een Moluks Evangelische Kerk. De Protestantse gemeente 
Marum e.o. maakt deel uit van de classis Groningen-Drenthe.  

Naast de te beroepen predikant waren tot aan december 2020 twee kerkelijk werkers aan onze 
kerk verbonden. Kerkelijk werker Grytsje Hovius-Dijkstra heeZ op zondag 6 december 2020 
afscheid genomen van onze gemeente. Harjanne de Boer-Lodewijk neemt in oktober 2021 ook 
afscheid van onze gemeente.  

Eind volgend jaar hopen we een volledig nieuw pastoraal team te hebben. Naast een predikant en 
kerkelijk werkers is er de wens om een jongerenwerker te benoemen. Om de periode tot eind 
volgend jaar te overbruggen is Hennie Stuut-Vogelzang gevraagd om tot die :jd bij ons te komen 
werken als kerkelijk werker. Hennie Stuut heeZ stage gelopen in onze gemeente. Hennie werkt nu 
nog in de Protestantse gemeente in Leek, en kan vanaf 1 februari 2021 in Marum komen werken.  

De kerk heeZ een par^me koster in dienst. Zij is tevens beheerder van het gebouw “Ons Centrum” 
en wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door enkele hulpkosters, een hulpbeheerder en 
vrijwilligers.  

De kerk heeZ ongeveer 500 zitplaatsen en een modern 
pijporgel en vormt samen met het vergader- en 
verenigingsgebouw “Ons Centrum” een geheel waar veel 
ruimte is voor ac:viteiten en ontmoe:ng. 

De kerkelijke stand was per 13 november 2020 als volgt: 
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Belijdende leden Doopleden Totaal

Vrouwelijke leden 390 282

Mannelijke leden 294 304

Totaal 684 586 1270



Woning 

Er is een woning voor de nieuwe predikant, welke in eigendom is van de Protestantse gemeente 
Marum e.o. De woning staat aan de Vondelstraat 23 in Marum, in de nabijheid van het centrum 
van het dorp, de kerk en scholen. Op dit moment is de woning verhuurd.  

 

Over ons als gemeente  

De Protestantse gemeente Marum e.o. is geworteld in het geloof in Jezus Christus, de Zoon van 
God. Het doel van de gemeente is, als lichaam van Christus, een geloofsgemeenschap te vormen 
dienstbaar aan God, aan elkaar en aan de samenleving. Onze gemeente bestaat uit mensen met 
verschillende gaven, geloofsbelevingen en manieren van spreken. Er zijn denkers en doeners. Er 
zijn mensen die hun houvast in de tradi:e zoeken en anderen die behoeZe hebben aan nieuwe 
vormen en bewoordingen. Er zijn ouderen en jongeren. Kortom, er zijn in onze gemeente veel 
verschillen op te merken. Maar wat ons samenbindt is het Geloof in God en de belijdenis van Jezus 
Christus als Heer. Gevoed door zijn Woord en geleid door de Heilige Geest verlangen wij er naar te 
bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde. We zijn daarom op zoek naar een herder en leraar die 
ons op inspirerende wijze kan begeleiden om te func:oneren als lichaam van Christus. 

Structuur 

De kerkenraad bestaat uit 31 leden, te weten: 1 predikant, 2 kerkelijk werkers, 5 wijkouderlingen, 8 
diakenen, 6 jeugdouderlingen, een stagiair, voorzi?er, scriba en 6 ambtsdragers met een 
bijzondere opdracht (ambo), namelijk het voorzi?erschap van een commissie. De kerkenraad 
vergadert eens per drie maanden.  

Het klein moderamen bestaat uit de predikant, de kerkelijk werkers, de voorzi?er en de scriba. Het 
breed moderamen bestaat uit het klein moderamen en een vertegenwoordiger uit elke commissie 
(ambo), namelijk: 

- Commissie pastoraat 
- Diaconie 
- Jeugdraad 
- College van kerkrentmeesters 
- Zendings- en evangelisa:ecommissie 
- Commissie Erediensten 
- Commissie Vorming en Toerus:ng 

Het breed moderamen vergadert iedere maand in de week voorafgaand aan de commissie-
vergaderingen. De commissies vergaderen zoveel mogelijk op de eerste maandag van de maand in 
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“Ons Centrum”. Daardoor is het contact gemakkelijker te leggen en is het eenvoudig elkaar te 
informeren.  

Het klein moderamen vergadert vooraf aan het breed moderamen. Bovendien fungeert het klein 
moderamen als klankbord voor de predikanten, o.a. met pastorale evalua:egesprekken.  
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 Organogram Protestantse gemeente Marum e.o. 
 
 

Vergaderfrequentie  
2 x per jaar 

 
 

 
Vergaderfrequentie  
4 x per jaar 

 
 
 
 

Vergaderfrequentie  
1 x per maand 

 
 
 

Vergaderfrequentie  
1 x per maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organogram Protestantse gemeente Marum e.o., januari 2020 

Gemeentevergadering 
(alle gemeenteleden, predikant, kerkelijk werkers, 

jongerenwerker, voorzitter en scriba) 

Kerkenraad 
(alle ouderlingen, diakenen, predikant, kerkelijk 

werkers, jongerenwerker, ambo’s, voorzitter, scriba) 

Klein Moderamen 
(predikant, kerkelijk werkers, voorzitter, scriba) 

Breed Moderamen 
(predikant, kerkelijk werkers, voorzitter, scriba en 

afgevaardigden van de commissies) 

College van 
Kerkrentmeesters 

Jeugdraad Diaconie Commissie 
pastoraat 

Zending & 
Evangelisatie 

 
Notulist 

Vorming & 
Toerusting 

 * Wijkteams met; 
- ouderlingen**    
-  coördinerende  
   contactpersonen** 
- contactpersonen 
- diakenen 
- jeugdouderlingen** 
- kerkelijk werkers** 
- predikant** 
 
** Lid com pastoraat 
 
 

*  Kindernevendienst 
* Tienernevendienst 
* Huiscatechese 
* Cie Kinderkerstfeest 
* Kinderoppas 
* Kinderkerk 
* Tienerkerk 
* Jeugdclubs 
* Jongerenwerker 
* Jeugdouderlingen 
* Soos 
* Youth Christmas Eve 
* Actie Schoenendoos 
 
 
 
 
 

 

* speciale 
kerkdiensten 

* verspreiding EB 
* dagboekjesverkoop  

* Orgelcommissie 
* Cie gemeentezondag 
* Cie kerkdiensten    

2e feestdagen 
* Liturgisch 

bloemschikken 
* Organisatie 

verbindend vieren-
dienst 

* Organisatie 
gezinsdiensten 

* Diverse 
gespreksgroepen 

* Kringloop ’t Trefpunt 
* Omzien naar elkaar 
* Kerktelefoon 
* Kerkauto rijden 
* Bezoekrooster 
* Regelen avondmaal 
 

* Kerkelijk bureau 
* Archief 
* Activiteitencommissie 
* Vrijwilligersgroep 
* Gravencommissie 
* Koster 
* Mediateam 

Commissie 
Erediensten 

* Preekvoorziening 
* Redactie “Onderweg” 
* Webredactie 
 
 
 
 

Organogram van de Protestantse gemeente Marum e.o.



Erediensten 

We houden elke zondag een dienst om 9.30 uur in de Ontmoe:ngskerk. We houden verschillende 
vormen van erediensten om aan te sluiten bij de pluriformiteit van jongere en oudere bezoekers. 
Zo zijn er verbindend vieren diensten, klassieke diensten, tradi:onele diensten, gezinsdiensten en 
experimentele diensten. Op de laatste zondag van de maand is er tevens Kinder- en Tienerkerk in 
de achterste zalen van het gebouw “Ons Centrum”. Dan begint de dienst om 10.00 uur. Tijdens de 
diensten is er kindernevendienst en er is oppas voor de kleintjes. Iedere eerste zondag van de 
maand is er tevens :enernevendienst. 

In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van een beamer. Elke week is er na afloop koffie, thee  
en limonade en op de 1e zondag van de maand zorgt de bakgroep voor iets lekkers. De diensten 
kunnen online live gevolgd worden of teruggekeken worden via kerkdienstgemist.nl. 

Vanwege de huidige covid-19 pandemie zijn er  momenteel helaas geen kinder- en 
:enernevendiensten. Daarnaast wordt er momenteel geen koffie en thee geschonken na afloop 
van de dienst.  

Naast de erediensten worden ook wel eens vespers gehouden. Deze vinden dan plaats in één van 
de andere kerkgebouwen binnen de kerkelijke gemeente, zoals de Romaanse kerk in Marum, de 
kerk van Niebert, de kerk van Noordwijk en de kerk van Nuis. Ook wordt zo nu en dan een 
leerdienst in de avond verzorgd. 

Catechese 

In onze gemeente wordt de catechisa:e op verschillende manieren aangeboden: 

- de Avondmaalscatechese voor kinderen van 7 t/m 11 jaar; deze catechese wordt jaarlijks 
aangeboden in de S:lle Week. 

- Mee.ng Point voor :eners van 11-13 jaar. Om de twee weken willen we op een ontspannen 
manier elkaar ontmoeten en het geloof centraal stellen.  

- Catechese voor oudere jeugd (tot 17 jaar). Met elkaar spreken en leren over geloof, hoop en 
liefde, God en kerk. Onze jonge mensen worden zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd. De 
catechese is tweewekelijks, rekening houdend met het programma van de clubs. 

- 17+ groep van ontmoe:ng en gesprek.  
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- Belijdeniscatechese 
- Doopouder catechese voor ouders die de doop van hun kind(eren) en eventueel zichzelf 

overwegen 
- Volwassenen catechese 

Commissie Vorming & Toerus.ng 

De Commissie Vorming & Toerus:ng stelt elk jaar een programma samen met een gevarieerd 
aanbod aan groepen en bijeenkomsten waarmee alle gelegenheid wordt geboden om binnen de 
gemeente op goede en leerzame wijze over diverse onderwerpen na te denken en met elkaar te 
bespreken.  

Het programma van het seizoen 2020/2021 ziet er als volgt uit: 
- Bijbeluurtje: maandelijkse gespreksgroep met mensen met een verstandelijke beperking. 
- Leeskring: leesgroep waarbij met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over een bepaald 

gelezen boek. 
- Thomaskring: maandelijkse gespreksgroep waarin vragen en twijfels over het geloof besproken 

worden. 
- Films: er worden twee zondagmiddagen in het seizoen georganiseerd waarbij men wordt 

uitgenodigd om met elkaar een film te bekijken en vervolgens daar verder over door te praten 
onder het genot van een eenvoudige maal:jd. 

- Gesprekken rond zin of zijn: voor de middengroep, gemeenteleden tussen de 35-55 jaar, waar in 
een ongedwongen sfeer gesproken kan worden over onder andere de keuzes die je maakt in het 
leven.  

- Bijbelstudie: in een viertal avonden wordt ingegaan op oude en bekende verhalen, waarbij 
bijzondere teksten en wetenswaardigheden worden ontdekt.  

- Gespreksavonden ‘Leer ons bidden’: in gesprek over het gebed.  
- Gespreksgroep 60+: komt maandelijks op de ochtend bij elkaar, waarbij aan de hand van een 

boekje met gespreksvragen het gesprek op gang komt onder het genot van een kopje koffie. 
- Mensen die ons inspireren: over geloofsbeleving en inspira:e. 
- Verder na verlies: een rouwgroep bedoeld als ontmoe:ngsplaats om ervaringen te delen en 

elkaar tot steun te zijn. 
- Mediteren op weg naar Pasen: drie medita:eavonden waarin met behulp van beelden, 

woorden, muziek en s:lte het lijden van Jezus verbonden wordt met onze eigen ervaringen met 
lijden in het leven. 

- Joods leven in het Westerkwar:er: avond over verhalen over de Joden in het Westerkwar:er 
- Gebedsgroep: komt wekelijks bijeen voor bidstond en Bijbelstudie. 
- Geloofsopvoeding: een avond over geloofsopvoeding, georganiseerd door de jeugdraad 
- Pelgrimeren met God: wandeltocht met uitleg en Bijbellezing over een bepaald onderwerp.  

Momenteel zijn alle ac:viteiten vanwege de covid-19 pandemie stopgezet.  
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Pastoraat 

Ieder gemeentelid is geroepen naar de ander om te zien. In de gemeente hebben de 
wijkcontactpersonen en de ambtsdragers echter uitdrukkelijk de pastorale taak op zich genomen. 
Onze gemeente is onderverdeeld in 20 wijken. Iedere wijk is weer verdeeld in groepjes straten 
(subwijk) met in de meeste gevallen ongeveer 10 adressen. Het kan zijn dat de ene wijk uit 30 
adressen en dus uit 3 subwijken bestaat, en een andere wijk uit 40 adressen en dus 4 subwijken.  

Aan elke wijk is een wijkteam verbonden. Deze bestaat uit de predikant of kerkelijk werker, een 
ouderling, een jeugdouderling, een diaken en een aantal contactpersonen (arankelijk van het 
aantal subwijken) en een coördinerende contactpersoon.  

De ouderling is eindverantwoordelijk voor het wijkwerk. De coördinerende contactpersoon is het 
aanspreekpunt voor het wijkteam. De contactpersonen onderhouden het eerste contact met de 
gemeenteleden in hun subwijk; in voorkomende gevallen schakelen zij vervolgens de ouderling in. 
De contactpersonen zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het kerkblad “Onderweg”, 
het verjaardagsfonds, ac:e Kerkbalans en andere bezorg-werkzaamheden. De diaken verricht 
ondersteunende werkzaamheden vanuit de diaconie. Als regel komt het wijkteam drie maal per 
jaar bijeen: tweemaal als afzonderlijk team en eenmaal met alle leden van de wijkteams samen 
rond een (toerustend) thema.  

Van de predikant wordt pastorale zorg verwacht in bijzondere omstandigheden zoals bij ziekte, 
rouw, gezinsproblemen e.d. Ook brengt de predikant een bezoek bij nieuw ingekomenen en bij de 
geboorte van een kind. De oudere gemeenteleden stellen het zeer op prijs als de dominee eens 
langs komt. In onze gemeente is het gebruikelijk dat het pastorale team verjaardagmiddagen houdt 
voor de jarigen van 80 jaar en ouder. Voorafgaand aan een doopbediening en een huwelijks-
beves:ging vinden er gesprekken plaats met predikant en wijkouderling.  

  

Diaconie  

De diaconie houdt zich naast de prak:sche zaken :jdens en rond de erediensten ook bezig met de 
coördina:e van onder andere avondmaal, bezoekteam, bloemen in de kerk, kerkauto, noodhulp 
(omzien naar elkaar) en het verjaardagsfonds.  

Ook bepaalt de diaconie de bestemming voor de opbrengsten van collecten die worden gehouden. 
De diaconie is een ac:eve en enthousiaste groep mensen die zich tot doel heeZ gesteld om te zien 
naar elkaar en te proberen op welke manier dan ook de hulp te bieden waar dit nodig zou kunnen 
zijn.  

 

Jeugdraad  

De jeugdraad is een overkoepelend samenwerkingsorgaan van alle vormen van 
kerkelijk jeugd- en jongerenwerk binnen de Protestantse gemeente van Marum e.o. 
Het doel van de jeugdraad is het jeugd- en jongerenwerk te coördineren, te 
ondersteunen en waar nodig te ontwikkelen en te ac:veren. Dit met de Bijbel als 
leidraad.  
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- Jeugdclubs/Mee.ngPoint: voor de jeugd van 11-15 jaar worden twee programma’s gedraaid. 
Voor de oudste groepen is er club, voor de jongste groepen Mee:ngPoint.  

- Jeugdsoos SomaAr: elke oneven week is jeugdsoos SomaAr geopend van 21.30 uur tot 1.00 uur. 
Alle jeugd vanaf 16 jaar is van harte welkom.  

- Kindernevendiensten: :jdens de eredienst wordt in de kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 
8 het Bijbelverhaal op een voor kinderen te begrijpen wijze uitgelegd. Daarnaast wordt er 
geknutseld, gekleurd, gezongen en vooral samen plezier gemaakt. 

- Tienernevendiensten: elke eerste zondag van de maand zijn alle 12 t/m 14 jarigen van harte 
welkom bij de :enernevendienst. Er worden o.a. YouTube filmpjes bekeken, spellen gespeeld en 
het laatste nieuws besproken. 

- Kinderkerk: elke twee maanden op de vierde zondag van de maand is er kinderkerk in de grote 
zaal van Ons Centrum. Deze dienst is helemaal gericht op kinderen van de basisschoolleeZijd. 
Samen met de Praisekids, Lena en Sarah is het één groot feest. Er wordt gezongen, gedanst, 
gespeeld en geknutseld. 

- Tienerkerk: op dezelfde dag als de kinderkerk vindt er :enerkerk plaats in de achterste zaal van 
Ons Centrum. Een viering speciaal voor :eners, kleinschalig, actueel en interac:ef. 

- KinderkersNeest: ieder jaar wordt het kinderkersueest georganiseerd. Een speciale 
kinderkersueestcommissie zet zich er ieder jaar weer voor in om een mooie kerstviering te 
maken voor alle kinderen.  

- Youth Christmas Eve: voor en door :eners wordt een speciale kerstviering georganiseerd. Hierbij 
wordt samen gegeten en daarna wordt het kersueest gevierd op een ongedwongen, hippe en 
interac:eve manier met veel muziek en gezelligheid.  

- Kinderoppas: elke zondag is er kinderoppas voor de kinderen van 0 t/m 6 jaar.  
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Financiële- en beheerszaken  

Het College van Kerkrentmeesters heeZ de verantwoordelijkheid voor de financiën en draagt zorg 
voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en installa:es. De boekhouding en het kerkelijk 
bureau worden verzorgd door gemeenteleden. Op woensdagochtend is er een vrijwilligersploeg bij 
de kerk aanwezig voor schoonmaak en allerlei onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen en 
terreinen. 

Zending- en Evangelisa(ecommissie  

Deze commissie heeZ tot taak het Evangelie te verspreiden. Om invulling te geven aan deze 
opdracht func:oneert de Zendings- en Evangelisa:ecommissie 
- naar binnen gericht: de gemeente bewust maken van haar evangeliserende en missionaire 

roeping 
- naar buiten gericht: getuigenis en dienst aan de samenleving om ons heen en in de 

zendingsgebieden, door het streven naar een menswaardig bestaan in eigen omgeving aan 
mensen die deze niet kennen of ervan vervreemd zijn. 

De commissie verzorgt o.a. jaarlijks de organisa:e van de volkskerstzangdienst, een 
openluchtdienst en een tentdienst. 

Commissie Erediensten  

Binnen onze gemeente is de Commissie Erediensten werkzaam die zich bezighoudt met de 
invulling van de erediensten. Dit betreZ taken op het gebied van de planning, organisa:e en 
invulling van de diensten. De rol van de Commissie Erediensten is om ervoor te zorgen dat de 
diensten gepland en georganiseerd worden. De diensten worden door de predikant, evt. samen 
met een groepje vaste en/of wisselende medewerkenden voorbereid. 
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Marum en omstreken 

Marum en de omliggende dorpen liggen in de streek en gemeente Westerkwar:er, aan de A7 
tussen de stad Groningen en Drachten. Tot eind 2018 was Marum een zelfstandige gemeente met 
Marum als hoofdplaats. Uniek van Marum is de centrale ligging op het punt waar de drie 
noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland bij elkaar komen. 

Binnen de grenzen van onze kerkelijke gemeente liggen de dorpen Marum (5775 inwoners), 
Noordwijk (415 inwoners), Nuis (670 inwoners) en Niebert (750 inwoners). Onder het dorp Marum 
vallen ook de buurtschappen de Haar, De Linde, Hamrik, Malijk, Trimunt, Willemstad en Zethuis 
(deels). 

Het dorp Marum is sinds het begin van de jaren negen:g van de vorige eeuw sterk gegroeid en 
vormt op dit moment een aantrekkelijke woonplaats door de uitgebreide voorzieningen. Centraal 
in het dorp ligt het winkelcentrum “De Wending”. Op vrijdagmiddag is er een weekmarkt. Er zijn 
voorzieningen zoals een openbare bibliotheek, een openlucht zwembad en verschillende vormen 
van kinderopvang. Marum kent een bloeiend verenigingsleven met een grote verscheidenheid op 
het gebied van (amateur) kunst, cultuur, sport en andere vrije:jdsbesteding.  

In het dorp Marum staat de christelijke basisschool “De Bron” in het centrum van het dorp. 
Momenteel telt de school ca. 300 leerlingen. In Nuis is jenaplanschool ’t Sterrenpad geves:gd. 
Voorbereidend op het basisonderwijs kunnen kinderen vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal of 
naar één van de kindercentra.  

Alle gangbare vormen van voortgezet onderwijs kunnen worden gevolgd in het nabij gelegen 
Drachten, Grootegast, Leek, Oldekerk en de stad Groningen.  

Marum heeZ uitstekende busverbindingen met Groningen, Heerenveen en Drachten. Het dorp is 
guns:g gelegen aan de A7.  

De landelijke omgeving leent zich goed voor vele vormen van recrea:e, zoals fietsen, wandelen en 
paardrijden. Rondom Marum vindt u diverse gebouwen van monumentale waarde. Voorbeelden 
hiervan zijn het Iwema Steenhuis, de Coendersborg in Nuis en de korenmolen van Niebert.  

Meer informa:e is te vinden op h?p://www.westerkwar:er.nl of op de site van Tourist Informa:on 
Marum: h?p://www.touris:nforma:onmarum.nl  
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Profielschets van de gezochte predikant 

De Protestantse Gemeente Marum e.o. zoekt een enthousiaste predikant(e) (0,8-1,0 Oe) die 
samen met twee kerkelijk werkers en een jeugdwerker ons pastorale team vormt.   

De Protestantse Gemeente Marum e.o. is een grote gemeente met ruim 1400 leden.  De zondagse 
vieringen zijn het kloppend hart van de gemeente. Wij hechten aan de verscheidenheid in 
manieren van geloven en zien dit als rijkdom. In verschillende liturgische vormgevingen wordt deze 
verscheidenheid zichtbaar. Daarnaast vormen elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar belangrijke 
pijlers voor het gemeenteleven.  

Wij zijn op zoek naar iemand die zich kan herkennen in de volgende profielschets: 

Eredienst 
• De predikant kan aansluiten bij de vragen en belevingswereld van deze :jd en bij de 

pluriformiteit van de jongere en oudere bezoekers en weet daar met diverse liturgische 
vormgevingen op in te spelen. 

Pastoraat 
• De predikant is herder en leraar voor de hele gemeente, met bijzondere aandacht voor de 

middengroep. 
• De predikant geeZ op een inspirerende manier leiding aan het pastorale team en geeZ 

rich:ng en toerus:ng aan de grote groep vrijwilligers. 
• De predikant waardeert de verscheidenheid in geloofsbeleving binnen onze gemeente en 

heeZ het vermogen verbindend te zijn.  

Organisa.e 
• De predikant geeZ, in samenwerking met de kerkenraad, op effec:eve manier sturing aan 

de organisa:e van de gemeente.  

Kerk naar buiten 
• De predikant is zich bewust van de rol van de kerkelijke gemeente in de maatschappij, 

draagt zorg voor de zichtbaarheid en weet het kerk-zijn te verbinden met de samenleving.  

Overige 
• De predikant heeZ bij voorkeur ervaring als predikant of heeZ op andere wijze relevante 

ervaring opgedaan. 
• De predikant is bij voorkeur bereid binnen de grenzen van de kerkelijke gemeente te gaan 

wonen. 
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Nawoord en groet  

Beste predikant,  

Na het lezen van dit boekje willen we u laten weten dat wij uitzien naar een ontmoe:ng met u. Wij 
willen graag, samen met u, onderzoeken of wij voor elkaar bestemd zijn.  

Een hartelijke groet vanuit Marum en Gods zegen toegewenst,  

de beroepingscommissie 
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