
Profielschets van de predikant                    
 
Algemeen: 
 

Werkpercentage 50% 

Modaliteit  
 

Onze gemeente is pluriform. We willen ruimte en 
geborgenheid bieden aan mensen binnen en buiten de 
geloofsgemeenschap. Wij zijn een gemeente: 
- die zich schaart rond de Bijbel, het woord van God. We   
weten ons daardoor gedragen en geïnspireerd.  
-die de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus 
viert, leeft en deelt. 
-die vanuit haar geloofstraditie staat voor deze boodschap. 
Zij getuigt hiervan op een aansprekende en eigentijdse 
wijze. Alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd. 

Vaardigheden  
 

Wij zoeken een predikant die: 
-Gods woord met liefde en enthousiasme uitdraagt en ook 
eigen ervaringen wil delen met de gemeente.  
-die op natuurlijke wijze een schakel kan zijn tussen jong en 
oud.  
-die talent heeft voor pastoraat. 

Typering predikant  
 

Iemand die aandacht en betrokkenheid heeft bij de jeugd. 
De predikant makkelijk benaderbaar is, laagdrempelig, 
toegankelijk en open. Iemand die mensen weet te binden.  
Teamwerker. 

Voorkeur geslacht/leeftijd  m/v 

Woonlocatie  
 

Het heeft onze voorkeur dat de predikant in de omgeving 
komt wonen. Er is geen pastorie beschikbaar. 

 
 
Specifiek, kerntaken: 
 

Eredienst  
 

 

Een goede afwisseling tussen zorgvuldig vormgegeven 
traditionele diensten en eigentijdse vieringen.  
Een eigentijdse, actuele en betekenisvolle verkondiging is 
belangrijk.  
Verbondenheid en diversiteit zijn thema’s die in vieringen, 
liederen, vormen en activiteiten tot uiting mogen komen. 

Pastoraat  
 

 

De predikant verzorgt het crisispastoraat. 
Investeert in relaties met gemeenteleden - jong en oud - en 
onderhoudt deze, zodat je alles wat je wilt met de predikant 
kunt bespreken. 

Vorming en Toerusting 
 

 

De predikant:  
- heeft kennis van jeugdwerk en weet dit op een enthousiaste 
manier in de praktijk, samen met de vrijwilligers, vorm te 
geven.   
- geeft belijdeniscatechese. 
- draagt de Oecumenische diensten een warm hart toe en is 
bereid met andere geloofsgemeenschappen in ons dorp 
samen te werken. 

Organisatie en beleid  
 

De predikant als inspirator, om samen met de kerkenraad het 
huidige beleid verder vorm te geven. Met gezamenlijke inzet 
willen we een brug vormen tussen mensen binnen en buiten 
de geloofsgemeenschap. We willen zichtbaar zijn in de 
samenleving. 
De predikant weet de vrijwilligers toe te rusten, te stimuleren 
en te motiveren. 

 Diaconaat  
 
 

Betrokken zijn bij ouderenactiviteiten, waaronder 
ouderenmiddagen, reisje, e.d. 

 


