
De Protestantse Gemeente Sumar is een veelkleurige, in zekere mate confessionele 
gemeente in het mooie dorpje Sumar, gelegen in de Fryske Wâlden. Wij zijn voor onze 
gemeente op zoek naar een betrokken, enthousiaste PREDIKANT (m/v) voor 20 uur per 
week. 
 
Hoewel de algemene tendensen ten aanzien van geloof en kerkelijk leven ook in 
Sumar voelbaar zijn, willen we graag samen met onze nieuwe predikant vol vertrouwen 
en frisse moed naar de toekomst kijken. Daarbij dient onze visie als leidraad: 
 
“Als leerlingen van Jezus willen wij God beter leren kennen, elkaar liefhebben en daarin 
de mensen laten delen.” Daarbij laten we ons inspireren door Woord en Geest. 
 
Wij beseffen dat onze wensen en verlangens misschien niet allemaal haalbaar zijn 
binnen de gestelde 20 uur per week. Het zou fijn zijn in overleg hierin een weg te 
vinden, waarbij zowel onze gemeente als de predikant zich goed voelt.  
 
Wij zoeken een predikant die: 

- flexibel en toegankelijk is. 
- meelevend en sociaal vaardig is en begrijpelijke taal spreekt voor jong en oud. 
- bijdraagt aan de verbinding in onze gemeente en de kunst verstaat een sturende 

rol te spelen, waardoor we samen gemeente kunnen zijn. 
 
En… het zou mooi zijn als een nieuwe predikant in ieder geval de Friese taal verstaat. 
 
Vorming en toerusting van jeugd en jonge gezinnen in onze gemeente heeft in de 
huidige tijd bijzondere aandacht nodig. Daarbij mogen onze trouwe, oudere 
gemeenteleden zeker niet worden vergeten. 
 
Binnen het pastoraat is de geestelijke begeleiding en de zorg voor gemeenteleden in 
bijzondere omstandigheden en crisissituaties erg belangrijk. 
 
In de eredienst gebruiken we het Liedboek - zingen en bidden in huis en 
Kerk. Het gebruik van andere bundels is zeker mogelijk. Ook het toepassen van 
moderne presentatiemiddelen in de eredienst is uit onze gemeente niet meer weg te 
denken. 
 
Als u nog vragen heeft over de vacature, neem dan contact op met de heer Ale Dijkstra, 
voorzitter van de beroepingscommissie, 0511-462124. En als we dan uw interesse 
hebben gewekt, hopen we uw reactie met motivatie en cv graag schriftelijk voor 1 maart 
2023 tegemoet te zien. Adres: A.Dijkstra, Pastorijelannen 20, 9262 NV Sumar. 
 

 

 


