
Profielschets van de predikant  
 
Algemeen: 
 

Werkpercentage 50% 

Modaliteit  
 bv: Middenorthodox, Gereformeerde Bond, 
Confessioneel, Vrijzinnig, Evangelisch etc. 

Middenorthodox als samenbindend element met zowel  het 
confessionele als ook evangelische binnen de gemeente 
voorkomt 

Vaardigheden (max vier!) 
 bv: samenwerken, leidinggeven, organiseren, 
bruggenbouwen, communiceren, 
samenbinden, inspireren; etc. 

Onze voorkeur gaat uit naar een predikant die goed 
communiceert en kan samenbinden. 

Typering predikant (max drie!) 

bv: leider, exegeet, schriftgeleerde, 
liturg,manager, teamwerker, bruggenbouwer, 
pastor,  leraar etc. 

Een predikant die het pastoraat hoog in het vaandel heeft, 
die oog heeft wat er buiten de kerkelijke gemeente in de 
dorpsgemeenschap speelt en daar in wil participeren. 

Voorkeur geslacht/leeftijd  
(met motivatie!) 

Geen voorkeur 

Woonlocatie  
bv: binnen de eigen gemeente, directe 
omgeving of regio, binnen bepaald 
kilometrage etc. 

Er is een pastorie. Woonlocatie binnen een straal van 15 km 
is ook mogelijk. 

 
 
Specifiek, kerntaken: 
 

Eredienst  
bv: aandacht voor liturgie, kerkmuziek, traditie, pluriformiteit  
etc. 

 

Centraal zijn sacrament en verkondiging, waarbij 
waarde wordt gehecht aan een verzorgde liturgie.  
Daarnaast ruimte voor variatie in diensten met 
een meer open vormgeving.   
 

Pastoraat  
bv:  kinderen, jongeren, middengroep, ouderen, 
nieuwingekomenen, andere speciale doelgroepen etc. 

 

Nadruk ligt op crisispastoraat. Een open 
communicatie naar het pastorale team. En een 
open oog voor wat in het dorp speelt 

Vorming en Toerusting 
bv: catechese, kringwerk, jeugdwerk, missionair werk, 
oeucumene, leerhuis etc. 
 

Een predikant die in het scala van verdiepen, 
ontmoeten, bezinnen samenbindend wil 
meewerken en inspireren in de activiteiten voor 
zowel jongeren als ouderen. Daarbij goed kan 
samenwerken met bv kinder/jeugdwerker. 
 

Organisatie en beleid  
bv: visieontwikkeling, flexibiliteit, pionier, organisator etc. 
 

Iemand die oog heeft voor werken aan de 
toekomst van de gemeente en het beleid daarop 
samen wil uitbouwen. 
 

Diakonaat  
bv: maatschappelijk betrokken, betrokken op noden dichtbij 
en veraf, gericht op de samenleving, samenwerken met 
burgerlijke organisaties etc. 

 

Betrokkenheid bij acties van de diaconie bij 
ondersteuning veraf, maar ook binnen de eigen 
gemeente en dorpsgemeenschap. 

overige zaken die van belang zijn 
 
 
 
 
 
 

Deze profielschets is onderdeel van een 
gezamenlijke beroeping met buurgemeente 
Langezwaag/Luxwoude/Jonkersland 
 
Zie ook beschrijving protestantse gemeente 
Tijnje – Terwispel 
Beleidsplan 

 
 
 
 

 


