
 

PROFIELSCHETS  

van een te beroepen predikant(e) voor de Protestantse Gemeente te Ee, Oostrum, Jouswier (60%) 
en de Protestantse Gemeente te Engwierum (20%). 

Profiel van de Protestantse Gemeenten 

Wij zijn twee plattelandsgemeenten in Noordoost-Friesland. Wij willen in de traditie staan waarin 
vieren, leren en dienen kernwoorden voor ons kerk-zijn vormen.  Gastvrijheid en betrokkenheid bij 
elkaars wel en wee is voor ons belangrijk.  

De dorpen Ee, Oostrum, Jouswier en het dorp Engwierum liggen vlakbij elkaar, dichtbij het 
Lauwersmeer. De dorpen delen muziek en sport met elkaar.  

De Protestantse Gemeente te Ee, Oostrum, Jouswier en de Protestantse Gemeente van Engwierum 
hebben de afgelopen jaren samen een predikant gedeeld. Beide gemeenten hebben te maken met 
krimp.                                                                                               

Wij zoeken een predikant(e): 

• 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 over wat wij wel en wat wij niet geloven.   

 

• Die de beide kerkenraden ondersteunt met advies en grote waarde hecht aan pastoraat.   

                                                                                                                                                        

• 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.                                                     

De vacatures betreffen in totaal maximaal 0,8 FTE waarbij 24 uren voor de Protestantse Gemeente 
Ee, Oostrum, Jouswier en 8 uren voor de Protestantse Gemeente Engwierum. Bij de vacature voor 
de Protestantse Gemeente Engwierum geldt een toezegging voor een maximale periode van 4 jaar.  

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 
vacatures, dan ontvangen wij graag voor 20 juni 2021 uw gemotiveerde sollicitatie met CV via E-
mail beroepingscommissie2021eoje@gmail.com. Vanzelfsprekend zal uw sollicitatie vertrouwelijk 
worden behandeld.

mailto:beroepingscommissie2021eoje@gmail.com


Beschrijving van de dorpen Ee, Oostrum, Jouswier en Engwierum: 
 

 
De plaatsen Ee, Oostrum, Jouswier en Engwierum liggen vlak bij elkaar, noordelijk van 
de lijn Dokkum-Kollum, vlakbij het Lauwersmeer.  
 
De dorpen Ee en Engwierum hebben een eigen basisschool, het dorp Oostrum is in dit 
opzicht georiënteerd op Ee of Dokkum. Het gehucht 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 plaatselijke 
groentewinkels. 
 
 
Het dorp Ee kenmerkt zich met een prachtige (beschermde) 
dorpskern, die niet lang geleden nog te maken had met krimp, 
maar waar tegenwoordig nauwelijks nog een huis te koop of te huur 
staat. 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. 

 
Het dorp Ee (ca. 850 inwoners) heeft 2 kerken, 
een oorspronkelijk Hervormde kerk bovenop de 
dorpsterp en een recentere Gereformeerde 
kerk, die beide nog gebruikt worden voor het houden van de 
erediensten. De Christelijke basisschool in Ee heeft ca 100 
leerlingen. Het dorp heeft een actief verenigingsleven op het gebied 
van voetbal, volleybal, kaatsen, gymnastiek en tennis. Er een 
zangkoor en een drumband. Er is een eigen dorpshuis waaruit 
diverse activiteiten worden georganiseerd. Bovenin het dorpshuis is 
een jeugdhonk. En, in Ee is een cafetaria. 
 



 
 
Ook Oostrum (bijna 200 inwoners) heeft een actief dorpsleven: 
een eigen dorpshuis en heeft een prachtige oude kerk die zo nu 
en dan nog voor erediensten worden gebruikt. 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 (ca. 45 inwoners) is een gehucht vlakbij Metslawier, dat  
voor een groot gedeelte georiënteerd is op Ee. Het dorp heeft een 
betrokken buurtleven. De Petruskerk (die geen electriciteit heeft) 
wordt soms gebruikt voor sfeervolle concerten, en kerkdiensten. 
 
 

 
 
Het dorp Engwierum (575 inwoners) ligt 
oostelijk van de andere 3 dorpen en heeft een 
eigen protestantse gemeente die circa 15 jaar 
geleden ontstaan is uit de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde kerk.  
De Gereformeerde kerk is verbouwd tot 
dorpshuis waarin diverse activiteiten worden 
georganiseerd. Er is ook een eetgelegenheid in 
gevestigd. De Hervormde Kerk wordt gebruikt 
voor de erediensten. De basisschool heeft de 
laatste decennia een stabiel aantal leerlingen 
van tussen de 40 en 45 leerlingen. In Engwierum is een tekort aan geschikte woonruimte 
voor jongeren die in het dorp willen blijven wonen. Andere dorpen kampen ook met dit 
probleem. Het dorp is voor muziek en sport vooral gericht op Ee. Het voormalige 
sportveld is getransformeerd tot ijsbaan voor de plaatselijke ijsvereniging. Voor de jeugd 
is in Engwierum een eigen jeugdhonk.  


