
  

 

 

 

   

   

    

 

Profielschets 
 
 
De Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) in Noord-Brabant zoekt een predikant 
voor 1,0 fte. Een 0,8 fte dienstverband is bespreekbaar. 
 
 
Wie zoeken wij?     
 
Iemand die samen met ons werkt aan het gemeente-zijn waar iedereen zich welkom 
voelt.  
Onze nieuwe predikant krijgt te maken met gemeenteleden van uiteenlopende 
leeftijden, geloofsbeleving, en liturgische vormen, waar aandacht voor nodig blijft. 
Het leggen van verbinding en het bijeenhouden van de verschillende achtergronden 
zijn een belangrijk aspect van het werk. 
Wij zoeken een predikant met invoelingsvermogen, humor en creativiteit.  
Iemand die in persoonlijke ontmoetingen en ook in groter verband weet te luisteren, 
inspireren en stimuleren.  
 
Onze verwachtingen van de nieuwe predikant zijn als volgt : 
 
Eredienst 
Inspirerend met diepgang en warmte, verschillende invulling van liturgie en 
liedkeuze. Verkondiging in relatie tot het leven van alledag en de maatschappij 
waarin wij leven. 
 
Pastoraat 
Geïnteresseerd in mensen, het bezoeken van gemeenteleden en betrokken (nabij) 
en zichtbaar in de gemeente. Onze gemeente vraagt in het bijzonder aandacht voor 
de jongeren en de middengroep. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe manieren 
van gemeente-zijn in de hedendaagse tijd. 
 
Vorming & Ontmoeting 
Staat open voor oecumene en borduurt verder op de al bestaande contacten en 
vieringen. Heeft aandacht voor ons bestaand groepswerk, overdag en in de avonden, 
onder andere Gemeente Groei Groepen, koffie-ochtenden, themabijeenkomsten, 
gespreksgroepen en “Eten is Weten”. Nieuwe initiatieven worden gewaardeerd. 
 
 
Organisatie & beleid 



In staat tot goede samenwerking met collega predikant, kerkelijke werker en 
kerkenraad. Denkt actief mee qua beleid en sturing binnen onze gemeente. 
 
Wij bieden 
Een actieve betrokken kerkenraad en een enthousiast team van pastores bestaande 
uit een predikant (33%) en kerkelijk werker (100%). 
Een gemeente met op dit moment nog een redelijke groep van vrijwilligers die bereid 
is om mee te denken over en mee te doen aan pastorale en diaconale activiteiten. 
Een ruime pas gerestaureerde pastorie, naast ons mooi historische kerkgebouw “De 
Vredeskerk” en gemeenschapscentrum “De Beuk”. 
 
Korte schets van onze gemeente 
De Protestantse Gemeente Oosterhout is een middelgrote vergrijzende kerkelijke 
gemeente die in 2007 is ontstaan door de fusie van de plaatselijke hervormde en 
gereformeerde kerk. Wij zijn een gastvrije gemeente van circa 1200 leden die 
openstaat voor iedereen. 
We hebben wekelijks kerkdienst op zondag om 10.00 uur. In de zomer verzorgt onze 
gemeente ook openluchtdiensten in het bos nabij vakantiepark “De Katjeskelder” om 
09.00 uur. 
Binnen de gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen zoals herfst-en voorjaarsmarkt, andersoortige kerkdiensten (bijv. Iona, 
Taizé), meditatieve wandelingen, et cetera. 
 
Oosterhout ligt in het overwegend katholieke Noord-Brabant, een gezellige 
familiestad van ruim 56.000 inwoners, met een mooie basiliek, kloosters, historische 
panden en gebouwen, nieuwe woonwijken, stadspark en een levendig centrum met 
ruime horeca, Gaat u vooral op z’n Oosterhouts “Eerst eten”.  
Rondom Oosterhout vindt u landerijen en bossen, een afwisselend landschap waar 
goede recreatiemogelijkheden zijn. 
 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.pgoosterhout.nl 
 
 
 
 
 


