
 

 
Deze brochure presenteert de 

profielschets van de door de 

gemeente gewenste predikant. 

Verder vindt u een impressie 

van de kerkelijke gemeente 

Roodeschool en de burgerlijke 

gemeente Het Hogeland. 

De kerkenraad van de  

Protestantse gemeente te Roode-

school zoekt een predikant/

proponent 

De Burgerlijke gemeente  
In het uiterste noorden van Nederland ligt de gemeente Het Hogeland, direct aan 

UNESCO Erfgoed de Waddenzee. Een prachtig gebied voor mensen die van rust, 

ruimte en natuur houden. Niet alleen achter de dijk is het mooi. Ook vóór de dijk 

op het Hoogeland is veel fraais te zien.   

Gemeente Het Hogeland ligt vlakbij de stad  

Groningen en Appingedam en Delfzijl liggen op 

een steenworp afstand. Het bedrijfsklimaat in 

de gemeente Het Hogeland is aantrekkelijk.  

De stad Groningen is binnen 20 minuten te be-

reiken via de Eemshavenweg. Dankzij de uitste-

kende weg en openbaarvervoersverbindingen 

zijn ook omliggende dorpen prima te bereiken. 

De Protestantse Gemeente Roodeschool strekt zich uit over de volgende dorpen 

Roodeschool ligt vlakbij de Eemshavenweg (N46) en telt ruim 1.150 inwoners. Het 

dorp ligt aan de spoorlijn met een geheel nieuw station. De Hooilandseweg is in 

2019 vernieuwd en het dorp heeft goede voorzieningen voor  

gezinnen met kinderen.  

 

Oldenzijl verwijst naar een oude sluis. Het dorp is ontstaan aan een dijk en ligt 

ten zuiden van Uithuizermeeden. Oldenzijl is een rustiek dorp in een prachtig 

weids landschap. Er wonen circa 45 mensen.  

 

Oosteinde ligt tussen Roodeschool en de gemeentegrens met de gemeente Delf-

zijl. Het dorp valt onder Roodeschool en ligt nabij de Eemshavenweg. Oosteinde, 

een dorpje met ca. 120 inwoners, is van oudsher het oostelijke deel van Roode-

school. In Oosteinde staat de voormalige hervormde kerk uit 1846. Naast de kerk 

staat de pastorie van de protestantse gemeente Roodeschool.  

Oosternieland ligt ten zuiden van Roodeschool en telt ongeveer 100 inwoners. 

Het is een vriendelijk woondorp aan de voet van de dijk in een open landschap.   

Oudeschip Het dorp Oudeschip is het meest noordelijke dorp van de gemeente 

en ligt dicht bij de Eemshaven. Het dorp telt ongeveer 115 inwoners en dankt 

zijn naam aan een schip dat in de achttiende eeuw is gestrand.   

Zijldijk behoort tot de burgerlijke gemeente Loppersum, Zijldijk telt zo’n 180 inwoners. Gelegen aan de 

Eemshavenweg kent het dorp een langgerekte ruimtelijke structuur. Deze langgerektheid gaat vrijwel 

ongemerkt verder in het nabuurdorp Oosternieland. De afstand tussen Zijldijk en Roodeschool bedraagt 

ongeveer 4 km.  

  



De Protestantse gemeente Roodeschool 

De Protestantse Gemeente te Roodeschool is een plattelandsgemeente die 

zich uitstrekt over 6 dorpen (5 dorpen in de Gemeente Het Hogeland vallen 

binnen de kerkgrenzen van de Protestantse gemeente van Roodeschool, Zijl-

dijk ligt in de buurgemeente). De pastorie staat naast de voormalige Her-

vormde kerk in Oosteinde. 

De Protestantse Gemeente Roodeschool heeft ongeveer 

168 Belijdende leden en 149 Doopleden. Het adressen-

bestand bevat 192 “voordeuren”.   

Erediensten  De ochtenddiensten zijn om 9.30 uur in de 

kerk te Roodeschool. Ook zijn er Erediensten op de alge-

meen erkende Christelijke feestdagen, alsmede op Bid– 

en Dankdag en op Oudejaarsavond.   

 

De gemeente viert vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal, waarvan één op Witte Donderdag in 

samenhang met de vespervieringen in de Stille Week.  

Kerkelijke organisatie  Aan het hoofd van de kerk staat de kerkenraad. Daarin komen alle lij-

nen samen en liggen ook de uiteindelijke bevoegdheden. De kerkenraad wordt gevormd door 

de ouderlingen (waaronder de voorzitter en de scriba), de diakenen en de leden van het colle-

ge van kerkrentmeesters. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor, houdt controle op 

de voortgang en handelt in opdracht van de kerkenraad lopende zaken af. De  gemeente valt 

onder de Ring Winsum, Classis Groningen/Drenthe. De gemeente is onderverdeeld in 4 wijken 

met in elke wijk een ouderling, een diaken en enkele contactpersonen.   

De jeugdraad functioneert vrij zelfstandig. Bij de vergaderingen is, indien gewenst, de predi-

kant en/of de jeugdouderling aanwezig. Onder de jeugdraad vallen ook de kindernevendienst, 

de CJV (vanaf 16 jaar) en de jongerenclub (van 12 tot 16 jaar).  

Commissie voor het missionaire werk  organiseert evan-

gelisatieavonden, evangelisatiediensten en de jaarlijkse 

openluchtdienst in samenwerking met de Gereformeer-

de Kerk Vrijgemaakt te Roodeschool.  

Vorming en toerusting  De catechese is onderverdeeld 

in twee groepen. Hiervoor is een jeugdwerker beschik-

baar. 

Verenigingen : Er is in de gemeente nog één vrouwengespreksgroep actief. 

Profielschets predikant 

Wij zoeken een predikant die:  

• de Bijbel als het Woord van God aanvaardt en zich her-
kent in de woorden van de Apostolische Geloofsbelijde-
nis 

• vanuit zijn/haar geloofsbeleving de gemeente op inspi-
rerende wijze voorgaat in dienst van Woord en Sacra-
ment 

• in de verkondiging de Bijbel uitlegt en betrekt op het 
dagelijks leven, de inhoud van de verkondiging uitlegt  
in duidelijke taal, begrijpelijk voor alle doelgroepen 

• betrokkenheid toont aan kinderen en jongeren en en-
thousiast ondersteuning biedt aan het jongeren en 
jeugdwerk 

• doortastend en ondernemend optreedt. Hij/zij weet van 
   doorzetten en ziet de toekomst van de gemeente voor 
   zich en de weg daar heen 

• door professionele ondersteuning anderen kan stimule-
ren hun gaven te ontwikkelen en in te zetten voor kerk 
en samenleving 

• met deskundigheid veranderingsprocessen kan begelei-
den 

• zich helder kan uitdrukken in gesproken en geschreven 
taal 

• weet wanneer, hoe en met wie zaken te communiceren; 
goed kan luisteren en op zichzelf reflecteren 

• zich kan inleven in de verschillende manieren van ge-
loofsbeleving (persoonlijk, traditioneel, innerlijk en 
praktisch) en bereid is deze geloofsbelevingen te bege-
leiden en te integreren in diensten, preken, vieringen, 
kringen  

• energiek, gastvrij, flexibel is en humor heeft. 
De werkzaamheden van de predikant zijn in te delen in de    
volgende vier hoofdcategorieën:  

• Pastoraat 

• Eredienst 

• Vorming en toerusting 

• Organisatie/beleid 

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Roodeschool zoekt voor de ver-

vulling van de vacature van de predikantsplaats een predikant/kandidaat/

proponent. Het betreft een parttime predikantsplaats voor 50%. De salari-

ëring is volgens de geldende richtlijnen in de Protestantse Kerk in Nederland.  


