
 

 

Profielschets predikant 
 
Wat voor predikant zoeken wij? 
 
Een ervaren predikant die zich thuis voelt in onze pluriforme geloofsgemeenschap.  
De historie van onze gemeente laat zien dat er gemeenteleden van allerlei ‘pluimage’ zijn. Het 
resultaat is een levendige en levende geloofsgemeenschap waar vragen gesteld mogen worden en 
viering in de eredienst ruimte biedt aan variatie. 
 
Een predikant die ruimte en aandacht heeft voor spiritualiteit en bezinning en die met ons zoekt naar 
verbinding en gemeenschap, uitgaande van zijn of haar persoonlijke relatie met Jezus. 
 
Een predikant die deskundig, vaardig en geïnspireerd is door het Woord van God bij de Eredienst als 
kernactiviteit (in brede zin van liturgie, muziek en prediking) en die ruimte heeft voor en ideeën 
heeft over de verschillende vormen en invulling daarvan. Daarbij gaat de predikant met ons het pad 
naar verdere vernieuwing op, waarbij aandacht blijft voor vertrouwde, bekende elementen. Die 
elementen maken deel uit van de protestantse traditie waarin we staan als gemeente. Noem het de 
PKN in al haar diversiteit. 
 
Een predikant die de Bijbelse boodschap in hedendaagse actualiteit plaatst en daarbij ook de 
diepere betekenis kan duiden. 
Er is grote behoefte aan duiding van de Bijbelse boodschap. Uitleg van de Bijbelse teksten en duiding 
daarvan in hun context moeten steeds weer gevolgd worden door een antwoord op vragen als: Wat 
betekent dit voor mij of onze gemeente? Een directe verbinding met het hier en nu. 
 

Onze wens en ambitie is om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn voor met name jeugd 
en jonge gezinnen. Logisch gevolg is dat er in de komende tijd focus wordt aangebracht op 
gemeenteopbouw en dan met name voor de jeugd en jonge gezinnen. Daar is op dit 
moment al invulling aan gegeven door de aanstelling van kerkelijk werkers wat duidelijk 
maakt dat dit heel belangrijk gevonden wordt. Van onze nieuwe predikant wordt gevraagd 
om hier niet alleen een duidelijke visie op te hebben maar er ook een bijdrage aan te 
leveren. 
Dat betekent overigens niet dat er geen aandacht voor de ouderen en oudsten van onze 
gemeente is. Ook daar is een rol weggelegd voor onze nieuwe predikant. 
 
Ervaring en persoonskenmerken 
Belangrijke eigenschappen van de predikant zijn: 

• Leiderschap: een herder die een voortrekkende rol heeft in de gemeente. Dat betekent: 
(mede) richting bepalen, initiëren en aansturen van gemeente en geledingen binnen de 
gemeente. 

• Coaching: Het is belangrijk dat de behoeften die leven binnen de gemeente in grote mate de 
vorm en inhoud van de coaching bepalen 

• Missionair/evangeliserend: Een naar buiten gerichte houding (evangeliserend) is belangrijk. 
Weten wat er speelt in de wereld en een visie hebben op de rol die onze gemeente daarin 
kan spelen 

• Toegankelijk, verbindend zijn: Meer specifiek: aanspreekbaarheid voor jongere 
gemeenteleden, naast, tussen en met de jongere generaties van onze gemeente. Ze kennen, 
steunen, voorgaan.  

 



 

 

 
 
Welke competenties heeft de predikant vooral nodig? 

• inspireren in het geloof 

• verbindend zijn 

• omgaan met verschillen en tegenstellingen 

• motiveren 

• initiatief nemen en ook kunnen volgen  

• pragmatisch, in de realiteit staan 

• flexibel in de verschillende rollen en  

• creatief in het zoeken naar nieuwe vormen  
 

Samenwerking met directe collega's en gemeente 
Het ministerie bestaat momenteel uit een predikant (part time) en een kerkelijk werker (full time). Er 
wordt nog nader bepaald of verdere aanvulling binnen het ministerie mogelijk is. Bijvoorbeeld met 
een extra kerkelijk werker. Het ministerie werkt als team aan de diverse taken en doelgroepen. 
Hierbij heeft eenieder specialisaties en wordt een aantal generalistische taken door elk teamlid 
uitgevoerd.  
 
De predikant werkt samen met genoemde collega predikant en kerkelijk werker (toekomstig evt. met 
nog een kerkelijk werker). Verder wordt samengewerkt met diverse kerkenraadsleden. Pastoraal 
werk wordt voor een groot deel verzorgd door de leden van de Pastorale Raad. Toerusting van deze 
leden behoort tot een van de taken van de te beroepen predikant. 
 
Tenslotte vinden wij het belangrijk dat de predikant zichzelf kan zijn bij ons, vermogen tot 
zelfreflectie heeft en in staat is om voor zichzelf tijd voor rust, bezinning en studie te vinden. 
 
Samengevat 
De predikant die we zoeken staat in de traditie van de PKN, kent de dagelijkse realiteit waarin onze 
gemeente in het algemeen en onze gemeenteleden in het bijzonder staan. Hij of zij biedt vanuit een 
levende relatie met Jezus steun in de rollen van leraar, herder en verbinder. Daarbij is een focus op 
gemeenteopbouw voor jeugd en jonge gezinnen belangrijk. 
In de erediensten is ruimte voor vernieuwing (met behoud van al het goede dat er als is) en staat de 
toepasbaarheid van het evangelie centraal. 


