
De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, met drie wijken en drie kerkgebouwen, 
heeft een vacature voor een predikant voor wijk II (Fortkerk). Tot deze wijk behoren 650 à 
700 pastorale eenheden waarvan een kleine 100 mensen met enige regelmaat de kerkdienst 
bezoeken. 
 
Wij zoeken een  
 

                                      fulltime Predikant (v/m) 
 
geen schaap met vijf poten, maar een herder die zich van harte vanuit Gods kracht wil 
inleven in en inzetten voor onze multiculturele Caribische en Zuid-Amerikaanse samenleving. 
Onze gedachten gaan uit naar een predikant die: 
 

- voorgaat in de wekelijkse eredienst in de Fortkerk (en af en toe ook in de andere 
twee wijkgemeenten, waarvan er één Engelstalig is) en daarbij op zoek is naar 
inspirerende vertaling van Gods woord naar de dagelijkse praktijk 

- die een scherp beeld heeft van de samenleving waarin we het evangelie horen en die 
de wekelijkse preken daarop wil afstemmen 

- die midden in de kerk staat en daardoor in staat is om veel gemeenteleden geestelijk 
te bereiken 

- mensen weet aan te spreken voor wie de kerk geen vanzelfsprekendheid is 
- minimaal vier jaar ervaring heeft in een gemeente, bij voorkeur een PKN-gemeente 
- zich met warme belangstelling inzet voor het pastorale werk onder ouderen en 

jongeren 
- goed kan omgaan met de multiculturele en pluriforme aard van de gemeente 
- goed kan functioneren in teamverband (samen met twee collega-predikanten, een 

jeugdpredikant en twee hulppredikers) 
- een redelijke beheersing heeft van het Engels en een bereidheid heeft om zich te 

verdiepen in het Papiamentu 
 
Wij bieden: 

- een enthousiaste kerkenraad waarmee het goed is samen te werken 
- een zeer pluriforme wijkgemeente, met tevens een sterke gerichtheid op toeristen 
- een Curaçaos overheidssalaris met secundaire voorzieningen zoals ziektekosten en 

pensioenvoorziening 
- een mooi historisch kerkgebouw dat in 2019 een kwart millennium bestaat en dit jaar 

gerestaureerd wordt 
- een werkplek waar iedere dag de zon schijnt 
- een woon- en werkomgeving die fors afwijkt van de gebruikelijke Nederlandse situatie 
- een werkomgeving (Willemstad/Curaçao) die veel voorzieningen biedt zoals basis en 

voortgezet onderwijs dat gekoppeld is aan het Nederlandse onderwijs systeem, een 
ziekenhuis en vele op Nederland georiënteerde winkels 

 
Bent u geïnteresseerd? 
Als u zich in de profielschets herkent en een beroep (en emigratie) in overweging wilt nemen 
is op verzoek een uitgebreider informatiepakket beschikbaar. Daartoe kunt u zich wenden tot 
de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer André Lorier (e-mail adres: 
lorier.kooi@gmail.com). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u ook naar 
voornoemd adres zenden.  
 


