
Hervormde gemeente ‘te Purmer’ 

PURMERKERK 

 
 

 
Vacature Predikant,  proponent of kerkelijk werker Purmerkerk  20-28 
uur.  
 
 
De Purmerkerk is een kleine van oorsprong vrijzinnig hervormde kerk in de droogmakerij de 
Purmer. De kerk ligt aan de rand van Purmerend. Het is een vergrijsde gemeente van 171 leden, 
waarvan 115 zestig jaar of ouder. Met name de generatie van 30  40 en 50 jarigen is heel beperkt. 
De kerk wordt bezocht door leden en niet leden. Tot corona was de opkomst 30-40 mensen per 
dienst. Nu ligt dit tussen 20 en 30 bezoekers. 
De kerk ligt in een buurtschap dat al sinds de drooglegging van de Purmer bestaat. Door de 
uitbreiding van Purmerend grenst de kerk nu ook aan de uitbreidingswijken van Purmerend. In de 
toekomst zullen in de aangrenzende omgeving van de kerk woningen gebouwd worden. Er komen 
de volgende 20 jaar nog 3000- 5000 woningen direct rondom de Purmerkerk. 
Waar de kerk van origine sterk gericht was op de agrarische gemeenschap van de Purmer en 
omliggende  dorpen bestaat de gemeente nu vooral uit inwoners van Purmerend. 
 
De veranderde plaats van kerk en geloof in de samenleving, een dalend ledental en daarmee ook 
minder beschikbare vrijwilligers vraagt ons om nieuwe keuzes te maken. We oriënteren ons daarom  
op meer praktische de samenwerking met de omliggende gemeenten en werken steeds meer op het 
snijvlak van kerk en maatschappij. 
Zo willen wij ook op zoek gaan naar nieuwe vormen van pastoraat, willen we in ieder geval de 
jeugd meer aanbieden dan nu, en iets actiever de omgeving betrekken bij de kerk door activiteiten te 
organiseren die niet direct met de kerkdienst van doen hebben. 
De kerk kan voorzien in huisvesting voor de voorganger indien dat nodig is. 
 
 
Wij zoeken iemand die:  

 Affiniteit heeft, zich thuis voelt in een kleine gemeente waar mensen ieder hun eigen 
geloofsbeleving hebben. 

 Affiniteit en ervaring heeft met pastoraat onder ouderen. 
 Plezier heeft om kinderen en tieners te betrekken bij het kerkelijk leven en de vrijwilligers 

hierin ondersteunt 
 Meedenkt over de toekomst en plaats van de kerk in zijn ( nieuwe) omgeving 
 Ervaring heeft met veranderingsprocessen en het toerusten van vrijwilligers. 
 Een voltooide opleiding theologie heeft, of HBO kerkelijk werk heeft en is ingeschreven bij 

het register voor kerkelijk werkers 
 
Overige bijzonderheden: 

 Er is een Koor van ca 20 mensen met een aparte dirigent en pianist 
 Er is een pastorale werkgroep van vijf leden. 
 Er is een bijbelleesgroep 
 Er is een vertrouwenscommissie 
 De kostertaken worden door vrijwilligers ingevuld 
 Er is een kindernevendienstgroep 



 De kerk wordt twee keer per maand in het weekend verhuurd aan de Eritrees Orthodoxe 
Kerk. Verder wordt de kerk verhuurd aan met name muziekgroepen, en koren, huwelijke en 
begrafenissen e.d. De nevenruimte wordt verhuurd aan vooral groepjes ouderen zoals 
Vrouwen van Nu 

 Dit jaar zijn we gestart met een proef van oecumenische vesperdiensten op de dagen dat de 
kerk geen dienst heeft. 

 De pastorie is in gebruik door een stichting die daklozen begeleidt naar zelfstandig wonen 
 In het kader van 400 jaar Purmer was er in de kerk in de zomermaanden een tentoonstelling 

van kunstenaars uit de Purmer en historische voorwerpen uit de geschiedenis van de Purmer; 
en is een grote aparte dienst gehouden in een tent.  
 

 
voor meer informatie over de kerk zie www.purmerkerk.nl 
voor meer informatie over de vacature:  purmerkerk@hotmail.com  of tel 06-10086916 


