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PROFIELSCHETS VAN DE PREDIKANT PROTESTANTSE GEMEENTE “DE VERBINDING” TE 

SCHOONDIJKE, BRESKENS, GROEDE, WATERLANDKERKJE   

Algemeen: 

Werkpercentage Full time 

Modaliteit Belijdend lid en meelevend lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland 
Bevoegd predikant 

Vaardigheden Samenwerken, samenbinden, kan inspireren in woord en 
geschrift, communiceren: kan makkelijk contacten leggen 

Typering Predikant een partner en bruggenbouwer, teamwerker, missionair, straalt 
vertrouwen uit. 

Voorkeur geslacht/leeftijd Man/vrouw  met ervaring 

Woonlocatie Bij voorkeur in 1 van de 4 dorpen van de gemeente 

 

Specifiek, kerntaken: 

Eredienst Eredienst. 

 Kernbegrippen: Verwonderen, vernieuwen en verbinden. 

 Voorbereiding en uitvoering eredienst in al zijn vormen en facetten en met 
waar mogelijk inbreng van gemeenteleden, oecumenische partners, cantorij 
e.d. 

 Op zoek naar nieuwe wegen om de boodschap over te brengen. 

 Bijbelse prediking en vertaling naar het dagelijks leven 

 Aandacht voor het pluriforme karakter van de gemeente 

 Gevoel voor traditie maar ook voor kerk en mensen van vandaag 

 Jezus Christus belijden ook in het persoonlijk geloof. 

 Gave van het woord in spreken en schrijven, verhalenverteller. 

Pastoraat Pastoraat. 

 Van harte het pastoraat op zich nemen , leven met en vanuit Gods liefde, dat 
uitstralen naar de mensen om hem/haar heen. 

 Aandacht hebben voor mensen die zich niet gezien en gehoord voelen. 

 Hedendaags pastoraat (crisispastoraat, aandacht voor zieken en ouderen, 
voor rand- en buitenkerkelijken, voor de dorpsgemeenschappen) 

 Kan met alle leeftijdsgroepen overweg. Heeft feeling voor ouderen, een 
sociaal gezicht, binnen en buiten de gemeente. 

 Maatschappelijk betrokken, betrokken op noden dichtbij en veraf. B.v JOTA en 
ZWO 

Vorming en 
Toerusting 

Vorming en Toerusting. 

 Aandacht voor ouderen, Missionaire instelling hebben d.w.z. mee opzetten en 
uitvoeren van missionair werk t.b.v. jeugd en jongeren en hun ouders in de 
regio. Begeleiding van vrijwilligers m.n. kerkenraadsleden in de uitvoering van 
pastorale en diaconale taken. 

 Openstaan voor de oecumene en diverse samenwerkingen. 

 Meedoen in het opzetten en uitvoeren van een regionaal vormings-en 
toerustingsprogramma. 
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Organisatie 
en Beleid 

Organisatie en Beleid. 

 Teamgeest, samenbindende kwaliteiten, bruggenbouwer, pionierend, 
vernieuwen, verbinden 

 Is gericht op samendoen met gemeenteleden, collega's in oecumene , 
andersdenkenden, instanties en overheden. Vertegenwoordiging in regionale 
(bovenplaatselijke) organisaties w.o. het werkverband van predikanten 
regionaal, in de classis en landelijk 

Diaconaat  

Overige 
zaken die van 
belang zijn 

Overige zaken die van belang zijn. 

 Hij/zij heeft een  authentieke, open, vitale en actieve uitstraling. 

 Is bereid andere wegen te bewandelen om mensen buiten de kerk te bereiken. 

 Nieuwe wegen/vormen op een creatieve manier vormgeven, zonder verlies 
van de   huidige kerkgangers en aantrekkelijk voor geïnteresseerden 
randkerkelijken aantrekken. 

 Meewerken om een 'groene' kerk te zijn, affiniteit met de geest van “de 
Verbinding”, dicht bij de mensen en de wereld van vandaag , zoals actuele 
thema's als de plastic soep in de oceanen. 

 

Diversen Diversen. 

 In bezit van rijbewijs en auto 

 Digitale vaardigheden. 

 Hij/zij heeft kennis van moderne communicatiemiddelen en kan er goed mee 
omgaan. 

Wat we 
bieden 

Wat wij bieden: 

 Een levendige gemeente  met een ‘eigen repertoire’ 

 Een fulltime predikantschap of eventueel een duo-baan 

 Een uitdagende baan, waar veel onzeker is, maar waar ook veel kan, als het 
gericht is op het vernieuwend brengen van de boodschap 

 Veel vrijwilligers 

 Zingende gemeente. 

 Het is hier goed wonen, rust en ruimte 

 
 


