
 
 
 
 

Bethel Harlingen zoekt een voorganger 
 
Wie zijn wij?  
Onze gemeente is een hechte en frisse gemeente met een lange geschiedenis. Sinds de oprichting 
van de gemeente in 1902 is de gemeente door veel verschillende fasen gegaan met goede en minder 
goede periodes en met verschillende predikanten en voorgangers. De laatste jaren kenmerkt de 
gemeente zich door vernieuwing in vorm en uitstraling terwijl onverkort wordt vastgehouden aan het 
aloude evangelie en bijbeluitleg. De gemeente bestaat op dit moment uit 107 leden en 13 gastleden. 
Onze uitgangspunten zijn:  
 

a. We willen  volop ‘Bethel’, Huis van God, zijn. Dat wil zeggen dat we als huisgezin van God 
willen functioneren, waarin ruimte is voor jong en oud, waarin naar elkaar wordt omgezien in 
Zijn liefde, waarin orde is door duidelijk beleid en een duidelijke koers, maar zonder 
knellende regels en wetten en waarbij kwaliteit en gavengericht werken hoog in het vaandel 
staan. 

b. Tevens willen we ‘Huis van Hoop’ zijn. Dat wil zeggen dat we Christocentrisch zijn in alles wat 
we doen, dat we onze levens op Jezus willen afstemmen op alle gebieden van het leven en 
dat we daarmee een uitstraling van hoop hebben naar de wereld om ons heen. Die hoop 
willen we bieden door gastvrij te zijn en mensen uit te dagen om Jezus te volgen. 

c. Ook  willen we ‘Huis van Nu’ zijn. Dat wil zeggen dat we leven in het tijdperk van de Heilige 
Geest en dat we onder Zijn leiding met onze vormen en onze uitstraling willen aansluiten bij 
de tijd waarin we leven, zonder ook maar iets af te doen van het evangelie, waarbij de Bijbel 
ons fundament is. 

 
Wat zoeken wij?  
In verband met het emeritaat van de huidige voorganger in oktober 2022 zoeken wij aansluitend een 
voorganger  
.. die een levend geloof in Jezus Christus heeft en gedoopt is door onderdompeling  
.. die kan instemmen met de uitgangspunten van de gemeente en relatie-ethiek  
.. voor maximaal 0,5 fte 
.. die binnen redelijke afstand woonachtig is of bereid is naar de nabije omgeving te verhuizen 
.. met een relevante theologische opleiding op minimaal HBO niveau  
.. die affiniteit heeft met jonge(re) gezinnen en een pastoraal hart voor zieken en ouderen 
.. die ongeveer 2x per maand de prediking verzorgd  
.. die een actieve bijdrage kan leveren in de ontwikkeling van de gemeente en middenkader 
.. die enige ervaring heeft binnen kerkelijk- of zendingswerk  
 
Kennismaking?  
Spreekt deze vacature je aan, reageer dan uiterlijk 18 maart 2022 door je CV met motivatiebrief te 
sturen naar de secretaris van de raad: dhr. S. Oving email oving6@home.nl  
 
Informatie?  
Voor informatie kunt u terecht bij de huidige voorganger: René Millenaar  
tel.: 06-50638564  
email: millenaar.rene@gmail.com  
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