
 

 

 

 

Baptisten Gemeente Stadskanaal-Zuid zoekt voorganger (1 fte) 

Onze huidige voorganger gaat met emeritaat en wij zoeken een betrokken opvolger 

 

Wie zijn wij 

Wij zijn een gemeente met ruim 240 leden en vrienden die met elkaar op weg zijn om Jezus te 

volgen of Jezus te vinden. Ons motto is dan ook “Samen Jezus Christus dienen in woord en 

daad!”. Je kunt onze gemeente vergelijken met een groot gezin, waarin alle leeftijdscategorieën 

zijn vertegenwoordigd en iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. De sfeer in onze gemeente is te 

omschrijven als hartelijk, spontaan, niet te strak, een beetje improviserend en zorg voor elkaar. 

Ook zijn wij gericht op ontmoeting wat je terug kunt zien in ons actieve verenigingsleven, zoals 

kinderwerk, jongerenwerk en verenigingen voor onze oudere leden en vrienden. Daarnaast zijn 

wij een gemeente in kringen, waarin geloofsverdieping, omzien naar elkaar en de ontmoeting met 

elkaar centraal staan. 

Als gemeente hebben wij het verlangen om meer aanwezig te zijn in de samenleving en ons 

motto ook hier tot uiting te brengen. We hebben kortgeleden onze visie verder uitgewerkt met de 

volgende kernpunten:  

• Dienstbetoon, zorg voor elkaar en de samenleving. 

• Getuigenis, het verkondigen van het goede nieuws. 

• Integratie, snel thuis voelen en actief meedoen. 

We verwachten van je dat je samen met de gemeente hier een positieve invulling aan gaat 

geven. 

Wat zoeken wij 

We zoeken een voorganger die vanuit een persoonlijk geloof op een inspirerende en 

vernieuwende wijze de boodschap kan uitleggen aan jong & oud. Ook ben je in staat aansluiting 

te vinden in de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen.  

Daarnaast ben je als een herder voor de gemeente, met als belangrijke taak de pastorale zorg. 

Bij deze zorg word je ondersteund door het pastorale team.  

Andere competenties die wij belangrijk vinden zijn leiderschap, gemeente- en geloofsopbouwer 

en verbinder. 

 

Functie eisen 

• Afgeronde theologische opleiding en een algemene beroepbaarstelling binnen de Unie-ABC, 

of het verlangen om een beroepbaarstelling te halen. 

• Fulltime beschikbaar. 

• Minimaal 5 jaar ervaring als voorganger is een pre. 

• Woonachtig zijn in de regio, dan wel bereid te verhuizen naar de omgeving Stadskanaal. 



Wat hebben wij te bieden 

• We bieden je een loyale en stabiele gemeente waarin je niet alleen zult staan. 

• We bieden je een rustige en mooie woonomgeving in de bakermat van het Baptisme in 

Nederland. 

• We bieden je salaris en arbeidsvoorwaarden conform de richtlijnen van de Unie-ABC. 

 

Aangesproken? 

Voel jij je aangesproken en herken jij je in wat wij zoeken dan nodigen wij je uit om te reageren.  

Reageren kan tot maandag 6 maart 2023 via het mailadres: w.kok@ziggo.nl of via post naar het 

volgende adres: Baptisten Gemeente Stadskanaal-Zuid, p/a Wouter Kok, Stuurboord 58, 9501JG 

Stadskanaal. 

Voor meer informatie kun je ook altijd bellen met Wouter Kok 06-46949937 of Marcel Pots 06-

24390903. 
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