
 

Wij zoeken iemand 

die er zin in heeft om 

met ons aan de slag 

te gaan, die ons 

voorgaat en verbindt 

in ons Geloof en die 

onze naastenliefde 

stimuleert 
 

Profielschets gemeentepredikant Protestantse gemeente Sibculo-Kloosterhaar 

 
Dorpspredikant: We vinden het belangrijk dat de predikant zich thuis voelt in onze dorpen. Dit 
betekent dat hij makkelijk contact maakt in de omgang met de dorpsbewoners. Hij is daarbij 
zichtbaar en toegankelijk, zonder altijd beschikbaar te moeten zijn. De predikant draagt uit: “WIJ 
ZIEN JOU” en “GOD IS ER VOOR ONS” 
 
-Eredienst: 

 
De predikant(e) 

- Heeft gevoel voor traditie en weet deze op verschillende manieren vorm en inhoud te 
geven. Hij/zij wil met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van 
vertrouwde, bekende elementen 

- Hij belijdt Jezus Christus, ook in het persoonlijk geloof 

- Onderschrijft dat de kern van de kerkdienst ligt in de ontmoeting van de mensen die 
samenkomen rondom het Woord van God. 

- Preekt eigentijds met een grondslag vanuit de bijbel. Er is begrijpelijke uitleg in de context 

van de tijd. Er vindt vertaling plaats naar het dagelijks leven 
- Legt in gebed, lied en preek verband tussen het Bijbelse verhaal en ons eigen leven. 

Hierdoor kan ieder iets meenemen om het toe te passen in het dagelijkse leven. 
 

-Pastoraat: 
 
De predikant(e) 

- Legt de focus bij de aandacht voor de jonge gezinnen. De predikant(e) zal met ons zoeken 
naar nieuwe manieren om kerk en geloofsgemeenschap aantrekkelijker te maken voor 
(jonge) ouders (en via hen ook jeugd en jongeren) en de middengroep van 30-50-jarigen. 

- Heeft, in nauwe samenwerking met de pastorale teams, zorg en aandacht voor de ouderen 

- Weet de werkers in de wijk toe te rusten door hun vaardigheden te benoemen en te 
vergroten. Hij/zij stimuleert en enthousiasmeert mensen om hun talenten in te zetten 

- Weet in pastorale contacten echt te luisteren om te begrijpen en niet om te overtuigen. 
Hierdoor weet de ander zich echt gehoord en begrepen. 

- Kan mensen bereiken en weet aan te sluiten bij de belevingswereld en situatie van de 

ander 

 
-Persoonlijke kenmerken: 
 

- Heeft samenbindende kwaliteiten, is bruggenbouwer en 
heeft teamgeest 

- Bezit leiderschapskwaliteiten 
- Is communicatief vaardig; kent social media, is digitaal 

actief ten behoeve van de opbouw van de 
kerkgemeenschap 

- Kan omgaan met lof en kritiek 
 
Algemeen: 
 

- De predikant(e) heeft tenminste in 1 gemeente gewerkt 

- Hij/zij heeft (levens-)ervaring  

- Weet te inspireren en functioneert op alle niveaus binnen de gemeente 

- Moet zichzelf kunnen zijn bij ons, heeft vermogen tot zelfreflectie en is in staat om voor 
zichzelf tijd voor rust, bezinning en studie te vinden 

- De predikant heeft in de kerkenraad een theologisch inhoudelijke en inspirerende rol en kan 
goed samenwerken. Daarnaast is hij/zij lid van de taakgroepen Eredienst en Pastoraat. 

- Een predikant die voortrekker wil en kan zijn bij het vergroten van onze speciale positie als 
‘Dorpskerk’: 

- De predikant ziet nut en noodzaak van het hebben van nauwe contacten met 
maatschappelijke instellingen en vooral met de twee dorpsscholen. 


