
P R O F I E L  V A N  D E  P R E D I K A N T  V O O R  D E  
O P S T A N D I N G S K E R K

Wij zoeken een predikant (1 fte) die onze gemeente en in het bijzonder de 
gemeenschap rondom de Opstandingskerk wil helpen groeien in geloof, 
hoop en liefde. Niet door enkel nieuwe wegen in te slaan, maar door verder 
te bouwen aan wat begonnen is. 

Herder met theologische bagage 

Onze predikant weet zich door God geroepen om het Woord van God te 
verkondigen en het werk binnen onze gemeente met hoofd, hart en handen 
uit te voeren. Onze predikant weet het Woord van God pakkend en 
inspirerend over te brengen en te vertalen naar ons dagelijks leven. Hij/zij 
durft eigentijdse thema’s aan te snijden in de dienst en tijdens verdiepende 
activiteiten. 

Toeruster en samenbinder: verbindingen leggen en onderhouden 

Onze predikant is toegankelijk en heeft oog voor iedereen in de gemeente. 
Onze predikant zet de gemeente in haar kracht; loopt soms voorop en laat 
soms het initiatief aan anderen. 

Onze predikant is een samenbinder. Hij/zij: 
• heeft feeling met wat er in de gemeente leeft en speelt daar actief op in in 

pastoraat en eredienst; 
• helpt de generaties binnen onze gemeente met elkaar te verbinden. Hij /zij  

stimuleert het geloofsgesprek; 
• helpt ons meer naar buiten te treden. 
• rust de werkers in de wijk en in de gemeente toe. Onze predikant versterkt 

onze vaardigheden. 

Open en uitnodigend 

Onze predikant is goed zichtbaar voor gemeenteleden van jong tot oud, 
tijdens de diensten, maar ook bij de (vele) activiteiten die daarbuiten worden 
georganiseerd. Onze predikant straalt uit dat ieder mens gezien wordt en 
daagt de gemeente uit hetzelfde te doen.



Speerpunten 

Onze predikant is een teamspeler en werkt nauw samen met de predikant van 
de Kruiskerk en met de collegae in PKN-verband. Speciale aandachtspunten 
voor onze predikant zijn jonge gezinnen, jeugd, toerusting en pastoraat. Hierin 
is hij/zij initiatiefrijk, durft het experiment aan te gaan en weet de balans te 
bewaren tussen traditie en vernieuwing. 

Taken zijn soms wijkoverstijgend, maar worden altijd met speciale aandacht in 
de gemeenschap rondom de Opstandingskerk uitgevoerd.  

En verder… 

Onze predikant komt in ons midden wonen. Er is een woning beschikbaar. 

Onze predikant kan goed overweg met eigentijdse communicatie middelen. 

Onze predikant heeft levenservaring en heeft in minimaal 1 gemeente en/of 
kerkelijk werkveld ervaring opgedaan in het opzetten en ondersteunen van 
activiteiten voor jeugd, binnen pastoraat en toerusting en is bekend met 
verbindend vieren.


