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De Christusgemeente te Antwerpen zoekt een PREDIKANT(m/v -1,0 fte) 

Wie zijn wij ? 

 

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in Antwerpen de 

Bijbelse boodschap van Gods liefde en verlossing viert, leert en deelt.  

 

De gemeente is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België. De 

gemeente bestaat uit 190 leden van verschillende afkomst, leden met 

verschillende kerkelijke achtergrond, jong en oud, veelkleurig, sociaal 

economisch divers. Wekelijks bezoeken gemiddeld 60 mensen de kerkdienst. 

De leden wonen sterk verspreid, maar voelen zich thuis in deze kerk en zijn 

gekenmerkt door gezamenlijk zoeken in geloof en verdieping, gegrond op de 

Bijbel. We staan open naar de wereld en andere geloofsgemeenschappen, maar 

met behoud van eigenheid en traditie. 

 

De Christusgemeente beschikt over een stijlvol, ruim honderd jaar oud 

kerkgebouw aan de Bexstraat  nabij het Stadspark.  

Wie zoeken wij? 

De predikant is de voorganger in de kerkdiensten, de pastor voor leden van 

de kerk en anderen die spirituele bijstand of een gesprek wensen en hij/zij is 

ook betrokken bij verschillende andere activiteiten. De kerkenraad, die 

bestaat uit de predikant en vijf andere leden van de kerk, geeft leiding aan de 

Christusgemeente. 

De Christusgemeente is op zoek naar een voorganger : 

• die vanuit zijn/haar persoonlijk levend geloof het evangelie 

uitdraagt,  

• die universitair geschoold is in de theologie (Master theologie), 

• die openstaat naar de wereld,  

• die sociaal is en communicatief,  

• die betrokken is naar het wel en wee in de gemeente, 

• die het in zich heeft om bruggen te slaan naar de jeugd, 

• die rekening houdt met de verschillende geloofsbelevingen binnen 

de gemeente, 

• die de gemeente ook intellectueel kan uitdagen en inspireren, 

• die kan pionieren en buiten de gebaande paden kan treden. 

 

•  

Interesse in de Christusgemeente? 

Meer informatie vindt u in de Profielschets, die is geplaatst op de website van de Christusgemeente 

(https://christusgemeente.be/). Indien u zich herkent in het profiel dan zien wij uw gemotiveerde sollicitatie met CV graag 

tegemoet. U kunt deze tot uiterlijk 15 januari 2018 richten aan de Beroepingscommissie van de Christusgemeente, t.a.v. 

mevrouw Betsy Prisse, via mailadres: prisse.e@telenet.be  Ook voor nadere informatie over deze vacature kunt u zich 

wenden tot  Mevrouw Betsy Prisse : Telefoonnummer +32 (0) 3 385.24.45.  E-mailadres: prisse.e@telenet.be  
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