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Kernpunten:

Divers, maar geloof bindt ons samen. 
Aandacht voor geloofsgesprek, met name voor de verbinding van de generaties.

Gemeente-zijn is belangrijk. 
Versterk omzien naar en betrokken zijn op elkaar.

Dienstbaarheid aan de samenleving en bezinning op invulling missionair zijn.

Aandacht voor jongeren en jongere generaties.



Aanbevolen profielen op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek

• Pastorale predikant met doordachte 
prediking en pastoraal betrokken

• Inspirerende predikant met focus op 
onderwijs, training en toerusting

• Bevlogen kerkelijk werker voor 
diaconale en missionaire taak

• Relationele jeugdwerker voor 
jongere generaties



Besluit wijkkerkenraad in twee vergaderingen: 
twee predikantsvacatures

(totaal 1.6 fte;  voorkeur voor 2 x 0.8 fte)

Een predikant met focus op vieren/onderwijs en 
diaconale/missionaire presentie:

Ø die creatief is in het vormgeven van nieuwe, 
aansprekende manieren van vieren en op een 
inspirerende manier inhoud weet te geven aan 
het geloofsgesprek en de verbinding tussen de 
generaties;

Ø die als netwerker in diaconaat en missionaire 
presentie en in betrokkenheid bij Halte 2717, 
Huis van Zorg en Zin, inspireert, faciliteert en 
ondersteunt om kerk te zijn in de samenleving 
en daarbij ook de jongere generatie weet te 
betrekken.

Een predikant met focus op vieren en pastoraat:

Ø die met verdiepende exegese in begrijpelijke taal de 
gemeenteleden aan het denken zet en inspireert;

Ø die het team van ouderlingen en pastorale 
medewerkers toerust en begeleidt en zich in het 
pastoraat richt op met name de oudere generatie.



Financiële onderbouwing
Beroepen 1.6 fte predikanten past binnen de financiële mogelijkheden.
Wel een tekort voorzien in komende eerste 2 jaar en laatste 3 jaar.

CCBB is akkoord gegaan met de aanvraag.
De Classis heeft ingestemd met de financiële onderbouwing.

Uitgangspunt: met vertrouwen en geloof investeren in de toekomst en niet alleen 
managen van achteruitgang.

Opbrengst Kerkbalans 2022 ligt vooralsnog 12K achter op begroting.
Intensiveren van en aandacht voor geldwerving dringend gewenst. 
Een werkgroep wordt hiervoor opgericht.



Gelegenheid tot het 
stellen van vragen



Uw en jullie betrokkenheid bij
de zoektocht naar de twee 
predikanten

De voorzitter van de beroepings-
commissie vertelt er binnenkort meer
over! 



Ons leidend perspectief: 3-V

• Verandering: emeritaat van Rein

• Vertrouwen: geloofsvertrouwen en 
vertrouwen op God

• Verwachting: met elan en nieuwe 
impulsen een nieuwe tijd tegemoet met 
gemeente en pastoresteam met een 
(ten dele) nieuwe samenstelling     


