
 
 

De Protestantse wijkgemeente De Open Kring in Zwolle zoekt… 
… een ervaren enthousiaste predikant m/v, voor 0,7 fte, die 
  

• in begrijpelijke taal (s)preekt en verbinding kan maken met het dagelijkse leven; 
• een liturgie maakt met vertrouwde en nieuwe vormen; 
• gevoel heeft voor kerkmuziek en in samenwerking met organisten en het koor invulling 

daaraan geeft in de kerkdienst vanuit met name het Nieuwe Liedboek; 

• het kerk zijn in een (ontwikkelende) moderne wijkgemeente mede vorm geeft; 
• oog heeft voor het pastoraat; 
• daarbij aandacht heeft voor de verschillende doelgroepen (jong en oud); 

• samenwerkt en verbindt binnen de gemeente; 
• open staat voor samenwerking met andere kerkgemeenschappen, in het bijzonder in Zwolle-

West met de buurwijkgemeente Stinskerk; 
• ervaring heeft opgedaan in tenminste één gemeente. 
 

Wie zijn wij? 
De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente (circa 1750 leden) van 
de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de VINEX-wijk van Zwolle: Stadshagen. 
De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die iets met hun 
geloof willen doen. De een wat meer dan de ander, of op een andere manier. De een bezoekt 
wekelijks onze dienst, de ander zelden of nooit. Maar iedereen kan op z’n eigen manier betrokken 

zijn bij de Open Kring. Onze naam ‘Open Kring’ is een prachtige metafoor om onze gemeente te 
karakteriseren.  

 
Op onze website www.openkring.nl/over-de-open-kring/missie/ leest u onze missie, waarin 
beschreven is hoe wij kerk willen zijn. 
 

Wat hebben wij te bieden? 
In onze wijkgemeente is iedereen welkom aan het Avondmaal. Mannen, vrouwen en ook hun 
onderlinge relatievormen zijn gelijkwaardig. 
Momenteel hebben wij extra ondersteuning in het jongerenwerk en het ouderenpastoraat. 
Wij hebben een grote groep vrijwilligers die hun bijdrage leveren.  
Ons kerkgebouw heeft een rustgevende, open kerkzaal met sfeervolle modern vormgegeven glas-

in-lood ramen. De ronde vorm van de kerkzaal symboliseert op een krachtige wijze, bijna letterlijk, 
een open kring. Het gebouw staat in open verbinding met Zorg- en servicecentrum Het Zonnehuis. 
Met het oog op de toekomst onderzoeken wij samen met onze buurwijkgemeente De Stinskerk de 
samenwerkingsmogelijkheden in stadsdeel Zwolle-West. 
 

Reageren en meer informatie 
Voor inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Wim Vliek van de 
beroepingscommissie, tel. 06- 499 64 719 (ook via Whatsapp bereikbaar).   
 
Meer informatie over onze gemeente vindt u op onze website www.openkring.nl.  
 
Uw sollicitatie en CV kunt u tot en met 16 februari 2018 mailen naar: 

beroepingscommissie@openkring.nl.  
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