
De Keizersgrachtkerk Amsterdam zoekt een predikant  
(0,6 – 0,8 FTE in onderling overleg) 
 
Dit zijn wij 
De Keizersgrachtkerk is een gemeente vol eigenwijze, creatieve, meer en minder intensief betrokken 
gemeenteleden van binnen en buiten Amsterdam. Een veelkleurige groep mensen, die er in mooie 
en moeilijke momenten wil zijn voor elkaar, onze stad en de wereld. 
 
Het hart van de gemeente is de kerkdienst op zondag. De diensten worden altijd voorbereid door 
een groep gemeenteleden samen met de voorganger. Er is veel ruimte voor een creatieve invulling, 
naast zingeving voor actuele maatschappelijke vragen en voor verschillende manieren om het geloof 
in te vullen. Muziek neemt een belangrijke plaats in de diensten in.  
 
De gemeente zit midden in een vernieuwingsproces, KGK 2030, waar vanuit wensdoelen vier 
ontwikkellijnen zijn benoemd, die de gemeente de komende 10 jaar wil uitwerken en uitvoeren. 
 
Wij zoeken: 

• Een inspirerend uitlegger en verhalenverteller. Iemand die mensen van verschillende 
leeftijden en achtergronden kan aanspreken en raken. 

• Een verbinder. Een warm mens en een goede gesprekspartner. Iemand die zichtbaar is in het 
gemeenteleven, goed kan luisteren en in gesprek gaat met verschillende mensen en 
groepen, zowel binnen als buiten de gemeente. 

• Een vernieuwer. Iemand die het vernieuwingsproces van de gemeente met enthousiasme 
omarmt en mede invulling wil geven. 

• Een creatief denker. Iemand die nieuwe vormen en activiteiten inbrengt en buiten gebaande 
paden durft te gaan. Liefde voor woord en muziek is een must! 

 
Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op de website (www.keizersgrachtkerk.nl/gemeente/beroepingswerk) voor de profielschets van 
de predikant en de profielschets van de gemeente. 
Voor meer informatie kun je een mail sturen aan: beroepingscommissie@keizersgrachtkerk.nl of 
bellen met Agaath Drost (contactpersoon kandidaten) 06-29251741 of Corina Leegwater (voorzitter 
beroepingscommissie) 06-17280311. 
 
Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende veelkleurige gemeente en samen onze dromen en 
doelen voor de toekomst realiseren? Stuur voor 30 mei een brief naar 
beroepingscommissie@keizersgrachtkerk.nl  
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