
 
 
De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum wil de luiken openzetten en zoekt een 
inspirerende predikant m/v (0,4 - 0,6 fte) 
 
De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum zoekt wegens het naderende emeritaat van 
ds. Pieter Lootsma per 1 juli 2023 een nieuwe predikant. De gemeente telt ongeveer 200 
leden en vrienden en een grote groep belangstellenden die veelal door niet-kerkelijke 
bijeenkomsten toch verbinding voelen. De gemeente verwelkomt jaarlijks nieuwe leden en 
vrienden en hoopt de komende jaren vele nieuwe mensen te interesseren en te betrekken. 
 
Behalve wekelijkse diensten hebben we diverse gesprekskringen en vinden er bijvoorbeeld 
regelmatig maaltijden plaats voor dertig tot veertig leden en vrienden. De gemeente heeft 
een actieve diaconie. Remonstranten Naarden – Bussum organiseert via De Koningskamer 
Koningslezingen, Koningspreken (“Preek van de Leek”) en meer reflecterende bijeenkomsten 
onder de naam Adempauze. 
 
Wij zoeken een remonstrants predikant of proponent die samen met ons een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan een bloeiende toekomst van onze gemeente. De gemeente wil een open huis 
bieden aan allen in de wijde omgeving die verdieping en reflectie zoeken in hun dagelijks leven. 
Daarom zoeken we een predikant die samen met enthousiaste gemeenteleden het voortouw 
neemt om mensen te bereiken en te inspireren. We zoeken een verbinder, initiator, creatief die 
open staat voor nieuwe wegen/uitdagingen. 
 
De kerkenraad is relatief jong. Zij wil de zondagse diensten en alle (dwars-)verbanden die de 
gemeente mede vormgeven vernieuwen. Ook wil de kerkenraad nieuwe manieren ontwikkelen 
om elkaar te ontmoeten. 
 
We willen graag in overleg komen tot een uitgebalanceerd pakket van werkzaamheden. Daartoe 
behoren de reguliere zondagse diensten, kringen en pastoraat, maar daarnaast nadrukkelijk ook 
het samen zoeken naar nieuwe wegen om mensen aan te spreken, te boeien en te verbinden. Dit 
alles uiteraard passend bij zowel de te beroepen predikant als bij de gemeente. 
 
Als onze nieuwe predikant ben je onder andere goed in staat om: 

• de gemeente enthousiast mee de toekomst in te nemen door nieuwe 
wegen te verkennen, de luiken open te zetten naar de samenleving en nieuwe groepen 
actief te betrekken; 

• te inspireren tijdens de zondagse dienst; 
• een grote bijdrage te leveren aan het doordeweekse programma; 
• na te denken over en invulling te geven aan (nieuwe vormen van) pastoraat; 
• vrijwilligers  te motiveren en engageren; 
• nieuwe leden en belangstellenden te werven via vernieuwende, aansprekende 

vormen. 
 
Het gaat om een benoeming voor 0,4 - 0,6 fte. Wij streven naar een invulling van de vacature 
in de loop van 2023. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website  
naarden-bussum.remonstranten.nl. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de 
Traktementsregeling van de Remonstranten.. 
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Je kunt je belangstelling voor deze vacature vóór 1 november kenbaar maken via een e-mail aan 
de voorzitter van het Kiescollege, Reinout Koning,  RNTkoning@gmail.com . 

 
Voor vragen kunt je terecht bij de voorzitter van de Kerkenraad (en tevens lid van het 
Kiescollege), Elsbeth Oskamp: 06 42482573. 
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