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April 2018 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Bijgaand treft u de door de kerkenraad goedgekeurde profielschets aan 

die de beroepingscommissie gebruikt bij de zoektocht naar een nieuwe voorganger. 

 

Jong en oud nodigen we uit om met ons mee te denken.  

Dit kunt u doen door namen in te dienen waarvan u vindt dat deze passen 

bij de profielschets. 

 

In de profielschets wordt verwezen naar overige stukken en een bijlage. 

Als daar belangstelling voor is kunnen die worden opgevraagd 

bij de beroepingscommissie. 

 

Uw voorstel voor een predikant moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend 

worden ingediend bij Jac. de Wilde, Dorpsstraat 78, 2391 BL Hazerswoude-Dorp.  

Of per e-mail: jacdewilde@hghaz.nl 

 

We zien uw/jouw reactie graag tegemoet. 

Dit kan uiterlijk tot en met 21 april a.s. 

 

 

De beroepingscommissie, 

 

Arie van den Bos (voorzitter), Dirk Bol, Elna van Staveren, Joyce Koot-Harkes, 

Koos de Wilde, Marielle van Veen-Lievaart en Wilbert Cornelissen  
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Profielschets predikant Hervormde gemeente (PKN) te Hazerswoude-Dorp 
 
De kerkenraad zoekt een mannelijke predikant in de leeftijd van bij voorkeur 35-45 jaar die zich niet tot een be-

paalde modaliteit behoeft te rekenen, maar die zo goed als mogelijk past bij de hieronder genoemde kenmerken, het 

bijgevoegde beleidsplan en overige stukken. 

 

Persoonlijkheid 

Persoonskenmerken 

De predikant: 

- heeft passie het evangelie van Gods genade in Jezus Christus te verkondigen en weet dit te brengen vanuit het 

 verleende gezag van Christus; 

- weet zich verbonden met de drie gereformeerde belijdenisgeschriften; 

- maakt makkelijk contact met mensen, kan goed luisteren en weet mensen met uiteenlopende 

 opvattingen te verbinden; 

- voelt zich één met de gemeente en is duidelijk zichtbaar aanwezig in de gemeente voor jong en oud. 

 

Eredienst 

Prediking 

Voor wat betreft de prediking herkent hij zich in de volgende kenmerken:  

- als dienaar van het Woord laat hij in de prediking de gereformeerde beginselen doorklinken in 

 begrijpelijke taal; 

- preekt bemoedigend, waarschuwend en zet aan tot nadenken en zelfreflectie; 

- in de prediking mag de toepassing niet ontbreken, zoals ook de actualiteit, dichtbij en wereldwijd; 

- brengt door zijn prediking mensen in beweging (ook doordeweeks). 

 

En verder: 

- worden kinderen/jongeren door hem betrokken en gezien in de eredienst; 

- geeft de dienst op ingetogen wijze vorm en heeft daarbij aandacht voor de muzikale invulling middels passende 

 liederen in de liturgie. 

 

Pastoraat 

De predikant ervaart voldoening en is trouw in pastorale contacten en is begaan met mensen door de liefde van 

Christus. Hij wordt door een pastoraal team ondersteund, waarbij hij op zijn beurt het pastoraal team weet te stimu-

leren en motiveren. 

 

Vorming en toerusting 

De predikant is actief betrokken bij de vorming en toerusting. Hij geeft de belijdeniscatechese, doop- en huwelijks-

catechese. Ook is hij betrokken bij het catecheseteam. 

 

Organisatie en beleid 

Kenmerken van de predikant voor wat betreft de organisatie en het beleid binnen de kerkelijk gemeente: 

- draagt zorg voor een goede onderlinge communicatie (predikant <-> ouderlingen), is een teamplayer; 

- draagt samen met de kerkenraad verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid zoals 

 verwoord in het beleidsplan en de plaatselijke regeling; 

- heeft aandacht voor de missionaire aspecten van het kerkelijk leven in ons dorp en stimuleert actief het 

 missionaire bewustzijn van de gemeenteleden; 

- heeft overleg met de vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen binnen ons dorp; 

- geeft sturing aan de ontwikkeling in het pastoraat en heeft stimulerende aandacht voor het diaconaat. 

 

Algemeen 

Onze voorkeur gaat uit naar een predikant die een aantal jaren ervaring heeft opgedaan met 

gemeentewerk. 

 

Kerkelijke en burgerlijke gemeente 

Voor informatie wordt verwezen naar de bijlage. 


