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Profielschets nieuwe predikant(e) Ontmoetingskerk Pijnacker 2019 

 
Wij zijn op zoek naar een ervaren predikant(e) die samen met de gemeente wil werken aan de 

groei en bloei van onze kerk, de wijkgemeente Ontmoetingskerk te Pijnacker. Door ons pluriforme 

karakter zoeken wij een verbinder die graag werkt in een dergelijke omgeving en het een 

uitdaging vindt om mensen hierin mee te nemen. Kernthema’s hierbij zijn de eredienst, inspiratie en 

verbinding,  

 

In deze profielschets geven we een beeld van wat de wijkgemeente Ontmoetingskerk belangrijk 

vindt ten aanzien van de te beroepen predikant. Dit is geen limitatieve opsomming van eisen 

waaraan een toekomstige predikant allemaal moet voldoen. Het is een indicatieve lijst, die 

aanleiding geeft tot een gesprek, dat tot doel heeft duidelijk te maken of de verwachtingen van 

gemeente en predikant goed op elkaar aansluiten.  

 

Op basis van ons beleidsplan en de input vanuit de gemeente zijn de volgende speerpunten 

vastgesteld, nader uitgewerkt in zes deelonderwerpen. 

 

Wij verwachten van de nieuwe predikant(e) dat hij/zij: 

 de eredienst als centraal moment binnen onze geloofsgemeenschap krachtig vorm geeft en 

de gemeenteleden inspireert; 

 d.m.v. de invulling van de erediensten de jeugd (na de kinderkerk) en de middengroep (20-45 

jaar ) in onze geloofsgemeenschap weet te behouden en er ook leden weer bij kan betrekken 

die tijdelijk niet actief betrokken zijn geweest (o.a. randkerkelijken);  

 prioriteit geeft aan het (crisis)pastoraat binnen onze wijkgemeente; 

 bijdraagt aan de maatschappelijke functie van de kerk. 

 

 

1. Eredienst 

Wij zoeken een predikant(e) die: 
 veel aandacht besteedt aan de woordverkondiging, vanuit een levend geloof in de Eeuwige 

en een gedegen Bijbelkennis; 

 in staat is alle leeftijdsgroepen te betrekken bij de verkondigingen van de boodschap van de 

Bijbel, op een eigentijdse manier, met respect voor traditie en diversiteit in geloofsbeleving; 

 durft te pionieren, met aandacht voor  de herkenbaarheid van de eredienst; 

 invulling kan geven aan een liturgie waarin ruimte is voor rituelen en symboliek en een variëteit 

in muziek. 

 

2. Pastoraat 

Wij zoeken een predikant(e) die: 
 vanuit een mensgerichte houding zich van harte inzet voor het pastoraat in de wijkgemeente; 

 een luisterend oor biedt voor de persoonlijke geloofsvragen; 

 de kansen benut om vanuit een levend geloof ook buiten de wijkgemeente mensen te 

inspireren. 



3. Diaconaat 

Wij zoeken een predikant(e) die: 
 visie heeft op en aandacht wil schenken aan de diaconale taak van de wijkgemeente in de 

samenleving dichtbij en verder weg; 

 gestalte wil geven aan de maatschappelijke activiteiten van de kerk. 

 

4. Vorming en Toerusting 

Wij zoeken een predikant(e) die: 
 op inspirerende wijze activiteiten t.b.v. geloofsgroei desgevraagd ondersteunt. 

 

5. Beleid 

Wij zoeken een predikant(e) die: 
 een teamspeler is, die ruimte geeft aan vrijwilligers en deze op een enthousiaste manier weet te 

stimuleren; 

 een duidelijke sparringpartner voor de kerkenraad is bij het opstellen en uitvoeren van de 

bestaand en nieuw beleid; 

 zich inzet voor samenwerking met andere (plaatselijke) kerken. 

 

Persoonlijkheid 

Bij dit profiel past een predikant(e) die: 
 leeft en werkt vanuit een persoonlijk en herkenbaar geloof; 

 mensen enthousiast maakt en in beweging krijgt; 

 vanuit dialoog de gemeente en kerkenraad inspireert; 

 goed kan organiseren; 

 verbindend is; 

 de mens en zijn levensvragen centraal stelt; 

 uitstekend kan samenwerken; 

 zorgvuldig en creatief is in de communicatie. 


