
Profiel predikant(e)
Onderstaand de volgorde van belangrijkheid voor het profiel van de nieuwe predikant. Waar ‘hij’ 

staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld. 

1. Dorpspredikant;

We vinden het belangrijkste dat de predikant zich thuis voelt in het dorp. Dit betekent dat hij 

makkelijk contact maakt, gemoedelijk is, omgaat met alle mensen uit het dorp ongeacht geloof. Hij 

is dus een dorpsgenoot, heeft feeling met de dorpsgemeenschap en verenigingen.

De predikant woont in het dorp Loenen. 

2. Kerkdienst 

De kern van de kerkdienst lig in de ontmoeting van de mensen die samenkomen. Eigentijdse preek 

vanuit de bijbel, met een begrijpelijke uitleg uit de context van die tijd, met de vertaling daarvan 

naar het dagelijks leven. In het gebed, lied en prediking wordt op een reflecterende manier het 

verband gelegd tussen het Bijbelse verhaal en ons eigen leven. Hierdoor kunnen gemeenteleden het 

toepassen in hun eigen leven.

3. Pastoraat: Herder:

De predikant geeft de gemeente de ruimte om zich te ontwikkelen, staat open voor andere ideeën. 

Hij kan de kudde bij elkaar houden. Hij stimuleert en enthousiasmeert mensen om hun talenten in te

zetten.

4. Oecumene

We zoeken een predikant die oecumene belangrijk vindt, verbinding blijft houden met RK kerk en 

participeert in gezamenlijke activiteiten.

5. Een ‘mensen-mens’

De predikant heeft feeling met zowel jong als oud, is prettig benaderbaar voor jong en oud. Staat 

open voor vernieuwing; kan slapende leden en mensen buiten de kerk betrekken bij de 

geloofsgemeenschap. Betrekt jonge gemeenteleden bij het kerk zijn, waardoor alle generaties 

verbonden blijven met elkaar.

6. Persoonskenmerken

De predikant kan een man of een vrouw zijn. Maakt makkelijk contact en kan goed samenwerken 

met de kerkenraad en andere werkgroepen. De predikant ziet zijn werk als een roeping. Dit betekent

'bevlogen met de bijbel'. Hij is flexibel qua werktijden. 
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Model profielschets van de predikant  (voor de adviesaanvraag)

Algemeen:

Werkpercentage Full-time predikantsplaats. Mogelijkheid tot combinatie (met 
andere functionaris) is bespreekbaar. 

Modaliteit 
 bv: Middenorthodox, Gereformeerde
Bond, Confessioneel, Vrijzinnig, 
Evangelisch etc.

Gemeente in het brede midden van de PKN.

Vaardigheden (max vier!)
 bv: samenwerken, leidinggeven, 
organiseren, bruggenbouwen, 
communiceren, samenbinden, 
inspireren; etc.

 makkelijk contact maken, gemoedelijk
 stimuleren, enthousiasmeren
 werkt aan kerk-zijn door de week
 samenwerken

Typering predikant (max drie!)
bv: leider, exegeet, schriftgeleerde, 
liturg,manager, teamwerker, 
bruggenbouwer, pastor,  leraar etc.

 ‘mensen’-mens
 eigentijds preken
 herder

Voorkeur geslacht/leeftijd 
(met motivatie!)

Geslacht maakt niet uit.
Voorkeur voor iemand die jong van geest is. Leeftijd en 
ervaring zijn van minder belang.

Woonlocatie 
bv: binnen de eigen gemeente, 
directe omgeving of regio, binnen 
bepaald kilometrage etc.

In het dorp, een woning wordt in afstemming met de 
predikant beschikbaar gesteld. In overleg kan de predikant 
zelf een woning kopen.

Specifiek, kerntaken:

Eredienst 
bv: aandacht voor liturgie, kerkmuziek, traditie, 
pluriformiteit  etc.

 Eigentijdse preek met uitleg bijbel en 
vertaling naar huidige tijd.

 Experimenteren met speciale diensten, en 
ook voorgaan in traditionele diensten.

 diverse liedbundels, zoals het Nieuwe 
Liedboek (2013), Tussentijds, Geroepen 
om te zingen.

Pastoraat 
bv:  kinderen, jongeren, middengroep, ouderen, 
nieuwingekomenen, andere speciale doelgroepen 
etc.

 Gericht op ouderen en jongeren. 
 Feeling voor wat er in de gemeente leeft.

Vorming en Toerusting
bv: catechese, kringwerk, jeugdwerk, missionair 
werk, oeucumene, leerhuis etc.

 Gesprekskringen: 60+, en 30+
 oecumenische samenwerking
 nieuwe vormen van kerk zijn

Organisatie en beleid 
bv: visieontwikkeling, flexibiliteit, pionier, 
organisator etc.

 pioniersmentaliteit
 flexibiliteit

Diakonaat 
bv: maatschappelijk betrokken, betrokken op 
noden dichtbij en veraf, gericht op de 
samenleving, samenwerken met burgerlijke 
organisaties etc.

 Betrokken bij het dorp; wekelijks 
ziekenhuisbezoek

 Nieuwe vormen mee ontwikkelen

Overige zaken die van belang zijn - 


