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Profielschets predikant  

Gereformeerde kerk PKN Broek op Langedijk 
 

De Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk is een veelkleurige, betrokken en muzikale 

gemeente met een actieve groep vrijwilligers. Wij willen een gastvrije, lerende en dienende 

gemeente zijn en zoeken nieuwe vormen daarin.  

 

Onze missie is:  

Omdat wij leven van Gods liefde en daarvan willen delen,  

willen we een open (t)huis zijn voor iedereen. 

We zoeken een predikant die deze missie onderschrijft.  

 

Wij zoeken een predikant(e) voor 0,8 FTE. 

 

Voor de kerntaken beschikt de predikant over de volgende vaardigheden: 

 

Eredienst: 

We zoeken een predikant die boeiend en in begrijpelijke taal kan (s)preken en die verbanden 

weet te leggen tussen de Bijbelse boodschap en het leven van alledag.  

Het is belangrijk dat vieringen eigentijdse vormen hebben en uitnodigend zijn. 

De predikant kan aansluiten bij de vragen en belevingswereld van deze tijd en bij de 

pluriformiteit van de jongere en oudere bezoekers en weet daar liturgische vormgeving op 

aan te passen. 

De predikant stimuleert de gemeente haar talenten op muzikaal gebied breed in te zetten. 

 

Pastoraat: 

We zoeken een predikant die positief en alert in het midden van onze gemeente staat en 

oog en oor heeft voor de verscheidenheid van mensen en hun geloofsbeleving.  

De predikant geeft leiding aan de pastorale taken, waaronder ouderenpastoraat en de 

pastorale zorg bij bijzondere gebeurtenissen en werkt daarin nauw samen met de 

medewerkers van het pastorale team. 

De predikant stimuleert gemeenteleden om naar elkaar om te zien. 

 

Vorming en toerusting: 

We zoeken een predikant die meewerkt aan een zinvolle invulling van de lerende gemeente. 

De predikant heeft in het bijzonder hart voor jeugd en jongeren en werkt actief mee aan het 

geven van catechese. 

De predikant denkt mee over de invulling van een aanbod voor de groep 25 tot 45-jarigen. 

We zoeken een predikant die op een vernieuwende manier met de kerk naar buiten wil 

treden en een goede relatie onderhoudt met de andere kerken in de omgeving.  

 

Organisatie en beleid: 

We zoeken een predikant die een teamspeler is en goed communiceert, ook via de sociale 

media. De predikant maakt gebruik van moderne communicatie- en presentatiemiddelen. 

De predikant kan mensen activeren en verbinden. 

De predikant staat open voor reflectie op zijn werk.  
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Diaconaat:  

De predikant ondersteunt en stimuleert de Raad Diaconaat en Missionair Werk met 

betrekking tot de activiteiten die gericht zijn op het omzien naar de medemens, dichtbij en 

veraf.  

 

Overige zaken: 

• Wij zoeken een predikant voor 0,8 FTE met de mogelijkheid tot aanvulling van 0,2 FTE 

voor maximaal 3 jaar op projectbasis. We denken hierbij aan de volgende projecten:  

- Opzetten van pastoraat in kringen.  

- Invulling zoeken voor een aanbod voor de groep 25 tot 45-jarigen. 

- Andere projecten die voortvloeien uit het beleidsplan.  

 

• We verwachten dat de predikant zich kan vinden in het Beleidsplan 2015-2020.  

• We zoeken bij voorkeur een predikant met enige jaren ervaring in een gemeente.  

• Een pastorie naast de kerk is direct beschikbaar.  

 

Een verkorte versie van deze profielschets wordt gebruikt voor de advertentie in 

Kerkinformatie april 2015.  

Waar predikant staat, wordt ook predikante bedoeld. 

 

 


