PROFIELSCHETS PREDIKANT
De Protestanste Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier zoekt een predikant (m/v) voor ca. 0,6 fte.
Wij zijn een plattelandsgemeente in Noordoost-Friesland.
Onze gemeente staat in de traditie waarin vieren, leren en dienen kernwoorden voor ons kerkzijn vormen. Gastvrijheid en betrokkenheid bij elkaars wel en wee is voor ons belangrijk,
daarnaast willen we graag een kerk zijn voor jong en oud.
Jammer genoeg heeft onze gemeente te maken met een teruglopend aantal gemeenteleden.
De dorpen Ee, Oostrum, Jouswier liggen vlakbij elkaar, dichtbij het Lauwersmeer. De dorpen
delen school, muziek en sport met elkaar.

Wij zoeken een predikant:
• Die de Bijbel weet uit te leggen op een manier die ons bemoedigt om in deze tijd als
christen te leven. Waarbij de Schrift en de concrete mens beide serieus genomen worden.
• Die betrokken wil zijn bij het wel en wee van jong en oud, die verbintenis wil zoeken met
jongeren en jonge gezinnen en daarbij zoekt naar mogelijkheden om (opnieuw) met elkaar
in gesprek te raken.
• Die de kerkenraad ondersteunt en met hen en de bezoekers zorg draagt voor het pastorale
werk, waarbij voor de predikant de nadruk ligt op bijzondere situaties.
• Die zonder terughoudendheid open staat voor alle dorpsgenoten, lid of geen lid van de kerk.
• Die door de krimp niet in de kramp schiet.
• Voor wie het vanzelfsprekend is dat hij/zij de Friese taal wil verstaan en
betrokkenheid/interesse wil tonen in dorps- en verenigingsactiviteiten.

In Ee is een pastorie beschikbaar. Wonen elders is bespreekbaar.
Bent u degene die zich in het bovenstaande profiel herkent en belangstelling heeft voor deze
vacature, dan ontvangen wij graag voor 3 mei a.s. uw gemotiveerde sollicitatie met CV via e-mail
scriba.pgeoj@outlook.com.
Vanzelfsprekend zal uw sollicitatie vertrouwelijk worden behandeld.

Beschrijving van de dorpen
De dorpen Ee, Oostrum en Jouswier liggen vlak bij elkaar, noordelijk van de lijn Dokkum-Kollum,
vlakbij het Lauwersmeer.

Ee heeft een eigen basisschool, Oostrum is in dit opzicht georiënteerd op Ee of Dokkum en
Jouswier is aangewezen op Ee of Metslawier. Voortgezet onderwijs wordt gegeven in Dokkum,
Kollum, Buitenpost. Plaatsen die vanuit Ee, Engwierum en Jouswier met het openbaar vervoer
goed bereikbaar zijn. Geen van de plaatsen heeft een supermarkt, hiervoor is men aangewezen
op Dokkum, Kollum of Anjum. Er zijn wel diverse lokale boerderijwinkels.

Kenmerkend voor Ee is de prachtige (beschermde) dorpskern. Niet
lang geleden had het dorp nog te maken krimp, maar tegenwoordig
staat er nauwelijks nog een huis te koop of te huur. Er is een
gemeentelijke ontwikkelingsmaatschappij die de inwoners in het
beschermde dorpsgezicht stimuleert om de kern authentiek te
houden. Voorbeeld hiervan is Vlasmuseum “het Braakhok” en de
diverse andere mooi gerestaureerde panden.

Ee telt ca. 850 inwoners en heeft 2 kerken: de monumentale
“tsjerke op ‘e Terp” in het midden van het dorp (voorheen de
Hervormde kerk) en de recentere “Eben Haëzertsjerke”
(voorheen de Gereformeerde kerk). Beide kerken worden
afwisselend gebruikt voor het houden van de erediensten.

De Christelijke basisschool in Ee telt ca. 100 leerlingen.
Ook is er het dorpshuis “de Jister” van waaruit diverse activiteiten worden georganiseerd.
Bovenin het dorpshuis is het jeugdhonk.
Het dorp heeft een actief verenigingsleven: er is het zangkoor “de Lofstem”, de muziekvereniging “Lauwersfanfare” (samen met Engwierum) en sportverenigingen voor voetbal,
volleybal, kaatsen, gymnastiek en tennis.
En… er is een cafetaria.
Meer informatie over Ee is te vinden op website: https://www.dorp-ee.nl/

Ook Oostrum (bijna 200 inwoners) heeft een actief
dorpsleven, een eigen dorpshuis, een café/restaurant en
de prachtige monumentale “Sint Nicolaaskerk”, waarin
een paar keer per jaar erediensten worden gehouden.
Binnen de kom van Oostrum ligt een ijsbaan, de
ijsbaanvereniging heeft, naast de inwoners van Oostrum,
ook veel leden vanuit Ee. Omdat Oostrum precies tussen
Dokkum en Ee in ligt, is men voor muziek en
sportvoorzieningen aangewezen op een van deze
plaatsen.

Jouswier is gelegen vlakbij Metslawier en is de kleinste
plaats (eigenlijk een gehucht) en telt ca. 45 inwoners.
Jouswier is voor een groot deel georiënteerd op Ee. Het
dorp heeft een betrokken buurtleven.
De monumentale “Petruskerk” (zonder elektriciteit)
wordt o.a. gebruikt voor sfeervolle concerten en
kerkdiensten.

