Profielschets predikant
Van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland

Wij zijn een gemeenschap van mensen die zich verbonden weten met God.
Mensen die zoeken naar wat het betekent om in deze tijd te leven vanuit het evangelie van Jezus Christus.
Met Hem als inspiratiebron willen wij in Zuid-Beijerland een open ontmoetingsplek vormen voor jong tot oud,
gastvrij en toegankelijk voor iedereen – ongeacht huidskleur, geaardheid, verleden of wat dan ook – met
betrokkenheid en aandacht voor elkaar.
In Gods naam willen wij ons inzetten, ten goede van het eigen dorp en van mensen elders op deze wereld.

Wij zoeken een predikant die past in het volgende profiel:
Algemeen:
Werkpercentage
Vaardigheden

100%






Typering predikant

Woonlocatie





Creatief, inspirerend en communicatief vaardig
Weet uit te dagen
Gebruik social media en moderne
communicatiemiddelen
Kan reflecteren op eigen functioneren en een
gezonde relativering en brengt humor in
Toegankelijk
Verbindend
Heeft lef

Koninginneweg 6, Zuid-Beijerland

Specifiek, kerntaken:
Eredienst

1. Kan op een eigentijdse wijze de boodschap van God met
passie brengen
2. kan de gemeente aanzetten tot nadenken en reflectie op
eigen handelen in relatie tot het geloof
3. vlotte afwisselende diensten met ruimte voor interactie
4. Weet oud en jong op een creatieve manier bij de dienst te
betrekken
5. Wil verschillende vormen van kerkmuziek gebruiken

Jeugd en jongeren







Heeft affiniteit en ervaring met jonge gezinnen en ‘jeugd’ van
12 – 40
Kan nieuwe vormen van zingeving voor de jeugd ontwikkelen
Onderhoudt contact met de scholen
De band tussen jongeren en het geloof versterken
Kan betrokkenheid op elkaar – jong en oud - creëren en
stimuleren

Pastoraat





Kan talenten van gemeenteleden prikkelen
Is een voortrekker in het begeleiden van de pastorale
medewerkers
Heeft ook aandacht voor niet kerkelijken

Vorming en Toerusting



Heeft ervaring met het initiëren van zinvolle ontmoetingen
buiten de erediensten.








Is een coach voor kerkenraadsleden en gemeente
Is goed in organiseren en delegeren
Kan betrokkenheid creëren.
Heeft een eigen visie en draagt die uit
kan omgaan met verschillende geloofsinzichten- en
belevingen
Durft besluiten te nemen, schuift niet op de lange baan

Diakonaat



Geeft aandacht aan armoedebeleid en vluchtelingenwerk

Overige zaken die van
belang zijn




Is betrokken bij het dorpsleven
Heeft werkervaring opgedaan in andere gemeenten

Organisatie en beleid

Modaliteit

Midden orthodox

