Kerkenraad Hervormde Gemeente
Waardenburg Neerijnen

Profielschets predikant Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen
Inleiding
Deze profielschets van de te beroepen predikant dient in samenhang gelezen te worden met de
beschrijving van de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen en het beleidsplan 2021-2025.
We zoeken een allround predikant, maar beseffen dat een schaap met vijf poten niet bestaat. De
onderstaande punten zijn daarom ook niet bedoeld als checklist, maar als handvat voor gesprek.
Erediensten, liturgie en prediking
De predikant:










Ziet de Woordverkondiging als het hart van de activiteiten: de heilsverkondiging van Christus met
een gunnende oproep tot bekering staat centraal en hij doet een appel op leer en leven van de
gemeenteleden in het volgen van Jezus;
Is inspirerend, vernieuwend en creatief in de verkondiging;
In zijn spreken/preken proeven we dat hij zelf gelooft wat hij ons voorhoudt;
Is bereid om twee keer per zondag voor te gaan (maximaal 60 preekbeurten per jaar);
Voelt zich thuis in de klassieke gereformeerde liturgie;
Heeft aandacht voor de kinderen/tieners in die zin dat zij zich ook aangesproken voelen;
Sluit aan bij de leef- en de gedachten- wereld van de gemeenteleden, het duiden van de tijdgeest;
Is bereid om, met name in de avonddiensten, themadiensten te verzorgen.

Pastoraat, diaconaat en missionair werk
De predikant:







Heeft als verlangen om allereerst pastor te zijn;
Heeft oog voor de dorpsgemeenschap en is ‘zichtbaar’ in Waardenburg en Neerijnen;
Weet goed om te gaan met gemeenteleden en bezoekers van de erediensten, die geen kerkelijke
achtergrond hebben. Zoekt de randkerkelijken ook actief op;
Heeft oog voor wat in de maatschappij leeft en toont betrokkenheid;
Heeft oor voor, bijvoorbeeld signalen van ambtsdragers vanuit de gemeente over ziekte en zorg en
neemt zelfstandig initiatief;
Staat open voor contacten met de overige kerken in onze dorpen.

Catechese, jongerenwerk, vorming en toerusting
De predikant:






Vindt het jongerenwerk van vitaal belang voor het voortbestaan van de gemeente;
Heeft met de gehele gemeente en in het bijzonder de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor het
‘leren geloven’ van onze (jonge) gemeenteleden;
Gaat met het oog op het kringwerk, met ouderen en jongeren in gesprek om het geestelijke
gesprek te verdiepen bij o.a. Bijbelkring, seniorenmiddag en catechese etc.;
Is geïnteresseerd en betrokken bij het verenigingsleven;
Heeft de gehele gemeente op het oog, dus jong en oud.

Persoon
De predikant:









Weet zich door God geroepen;
Is invoelend, samenbindend én inspirerend; qua karakter positief en stimulerend;
Is een prettige en toegankelijke persoonlijkheid;
Is flexibel en gastvrij;
Is een ‘gewoon’ puur mens, die authentiek is;
Is zichtbaar in de gemeente;
Heeft overzicht op zijn werkzaamheden en een natuurlijke houding tot samenwerking. Hij vindt
teamvorming in de kerkenraad bijvoorbeeld belangrijk;
Mocht hij gehuwd zijn, staat echtgenote achter het ambt van haar man en zet zich, als
gemeentelid, in voor de gemeente.

Afrondend
Wij bidden om een man vol van de Heilige Geest, die God lief heeft en enthousiast vertelt van Jezus onze
Redder.

