Profielschets en werkplan predikant
De Gereformeerde Kerk te Eemdijk is in verband met het vertrek van ds. R.J. van Elderen op zoek
naar een predikant (m/v) in parttime dienst (0,5 FTE). Wij zoeken een predikant met een levend
geloof in Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer en Verlosser, iemand die gegrepen is
door het Evangelie en instemt met het belijden van de kerk.
De predikant is verantwoordelijk voor pastoraat en naar rato voor de prediking. Daarnaast zijn er
taken, zoals catechese, vorming en toerusting, organisatie en beleidstaken.
De predikant beschikt over de volgende kwaliteiten:
1.

2.

3.
4.
5.

Hij/zij verkondigt met passie het evangelie , weet jong en oud in heldere taal te boeien,
daar bij steeds wijzend op onze Heer Jezus Christus en kan dit vertalen naar het dagelijks
leven, maar weet ook actuele gebeurtenissen of problemen een plaats te geven in de
verkondiging en/of gebed;
Hij/zij kan mensen inspireren en enthousiasmeren in het gemeentewerk, heeft een
duidelijke visie hoe we in deze tijd gemeente van Jezus Christus kunnen zijn en is trouw
in het verlenen van pastorale zorg;
Hij/zij durft nieuwe wegen in te slaan, zodat jongeren en ouderen kunnen groeien in het
geloof zonder van elkaar vervreemd te raken;
Hij/zij heeft het vermogen verbindend te zijn tussen leeftijdsgroepen en vindt de
veelkleurigheid van onze gemeente een uitdaging;
Hij/zij beschikt over goede sociale vaardigheden, legt makkelijk contacten en weet
moderne media te gebruiken.

Daarnaast vragen wij aandacht voor de onderstaande punten:
a) een open oog voor wat er in de gemeente en samenleving leeft;
b) teamplayer zijn;
c) gemotiveerd om een zorgzame gemeenschap te vormen, zowel in de zorg naar elkaar als
naar buiten;
d) open staan voor vernieuwing met respect voor de traditie;
e) open staan voor contacten met de Gereformeerde kerk van Bunschoten-Spakenburg en
andere kerken in Eemdijk.
f) onderschrijven van de kernpunten van ons beleidsplan.
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