
  

De Stichting Kloosterkerk te Den Haag zoekt 

 

Een predikant  
0,8 fte 

 

De Kloosterkerk vraagt een predikant die, geraakt door het Woord, op creatieve wijze een 

verbinding kan leggen tussen de wisselende thematiek in de eredienst, pastoraat, vorming 

en toerustingswerk. Die de band binnen de gemeente versterkt en in het onderlinge gesprek 

de verschillen in geloof constructief weet te betrekken. De predikant verstaat onze seculiere 

tijd en verkondigt het evangelie op een manier, die nu wordt begrepen en die inspireert tot 

geloof en spiritualiteit. Gevoel voor taal en symboliek is onontbeerlijk evenals een sterke 

affiniteit met de liturgie en met muziek, literatuur en beeldende kunst.   

De predikant geeft leiding aan vormen en activiteiten om citykerk te zijn, onderdeel van de 

dynamiek en het leven in de stad en daarmee open te staan voor allen in de stad die op zoek 

zijn naar geloof en spiritualiteit.  

Vanaf 1 november 2018 zal in de Kloosterkerk geen jeugdpastor werkzaam zijn. Het werken 

met jeugd en jongeren zal een belangrijk onderdeel zijn van het takenpakket van de nieuw 

aan te trekken predikant. De Kloosterkerk zoekt daarom een predikant die de jeugd graag wil 

betrekken bij het geloof en de eredienst en die ook in staat en bereid is om de vrijwilligers die 

zich met het jeugdwerk bezighouden toe te rusten en te ondersteunen.   

Plezier in samenwerken is onontbeerlijk. Met de zittende predikant – er zijn in de 

Kloosterkerk twee gelijkwaardige parttime predikantsplaatsen - met het bestuur, de 

medewerkers van het kerkelijk bureau, de vrijwilligers en met kerkelijk Den Haag.  

De predikant wordt als predikant met een bijzondere opdracht beroepen door de 

Protestantse Kerk Den Haag ten behoeve van de Stichting Kloosterkerk. Het werk vergt dat 

de predikant in “Groot Den Haag” woont.  

 

Download hier de profielschets van de predikant en het profiel van de Kloosterkerk.  

Voor een indruk van de gemeente kunt u kijken op www.kloosterkerk.nl. 

Informatie kunt u opvragen bij de secretaris van de beroepingscommissie de heer Godert 

van der Feltz (tel. 06 - 5128 4644). U kunt uw sollicitatiebrief met CV vóór 15 december 

2018 sturen naar de heer Van der Feltz via godert.vanderfeltz@gmail.com 

https://www.kloosterkerk.nl/wp-content/uploads/2015/05/180930-Profiel-Kloosterkerk-en-predikant.pdf

