
 
 
De Levensbron Rouveen (GKv) is een gemeente van ruim 1000 leden, opgedeeld in een wijk West en 
wijk Oost met elk een eigen predikant. Rouveen is een jonge en dynamische gemeente met 
betrokken en serieuze leden die zich veelal kenmerken door een praktische inslag. 
  
In verband met het emeritaat van de predikant van wijk Oost zijn wij op zoek naar een nieuwe 
predikant.  Aangezien we een jonge gemeente zijn, gaat de voorkeur uit naar een: 
 

jonge en enthousiaste predikant: 
 

• Ben jij de predikant die vanuit een levende relatie met God mensen in contact kan brengen 
met onze God en met elkaar?  

• Werk jij graag samen met een collega predikant en betrokken jongeren en ouders om onze 
gemeente te laten groeien in geloof ? (we gebruiken Growing Young, Praktijkcentrum 
Je hebt daarbij goede aansluiting met de jeugd en oog voor de kinderen in de kerk. 

• Heb jij de energie en ben je mensgericht zodat je de gemeente kunt leiden in het samen 
groeien en je eigen positie kiezen als gemeentelid? 

 
Naast de kennis en opleiding zoals de TU Kampen studenten/predikanten dit meegeeft vinden we 
het belangrijk dat een predikant als persoon uit het juiste hout gesneden is. Kennis en ervaring doe je 
immers in de loop der jaren wel op. We verwachten dat je gericht bent op persoonlijke ontwikkeling 
door aandacht voor (zelf) reflectie en coaching. 
 
De volgende kernkwaliteiten zijn voor onze gemeente daarbij van belang: 
 
Enthousiasme, Geestdrift, met hart en ziel. 
Je stimuleert anderen door je opgewektheid in betrokkenheid. 
Bondigheid, Beknoptheid, no nonsense. 
Je kunt kort en duidelijk samenvatten wat er besproken is. 
Tact, Diplomatie, met zachte hand. 
Je kunt zodanig inspelen op de gevoelens van de ander dat onnodige irritaties voorkomen worden. 
Optimisme, Idealisme, na regen komt zonneschijn. 
Je hebt een positieve toekomstverwachting en gelooft in een goede afloop. 
Confronteren, Helderheid, tot hier en niet verder. 
Wat besproken moet worden, stel je op een duidelijke manier aan de orde. 
 

 


