Gereformeerde Kerk
Ermelo

in Nederland

Uitnodigend,

Inspirerend,

Actief

Profielschets predikant (zoals door kerkenraad voorlopig vastgesteld op 17 mei 2018, gepubliceerd
in Antenne van 8 juni 2018, redactioneel bewerkt door de beroepingscommissie en definitief
vastgesteld door het Breed Moderamen op 6 september 2018).
De Gereformeerde Kerk Ermelo, deel uitmakend van de PKN, zoekt 1 (0,8 fte) predikant (v/m), die vanuit een
levend geloof in de opgestane Heer zich met name richt op de herderlijke zorg in de gemeente. Samen met deze
predikant willen wij werken aan een Uitnodigende, Inspirerende en Actieve gemeente.
Hij/zij herkent zich in onderstaande profielschets en wil met enthousiasme namens de kerk werken aan het
opbouwen en versterken van geloof van mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente via onder andere de
verkondiging van het Woord, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting.
Naast de taakgroepen voor Jeugd, Leren, Vieren en Communicatie is er een Taakgroep Pastoraat van waaruit het
pastoraat centraal aangestuurd en ondersteund wordt. Het pastoraat wordt verzorgd vanuit drie pastorale eenheden
met elk een eigen predikant en een kerkelijk werker in deeltijd.
De predikanten (totaal 2,8 FTE) gaan in de beide beschikbare kerkgebouwen (Immanuel- en Maranathakerk)
roulerend voor.
Algemeen
 Toont geestelijk leiderschap.
 Is betrokken, bruggenbouwer, sterk in communicatie en teamspeler.
 Werkt samen met collega-predikanten in de gemeente.
 Staat open voor en heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.
Ontwikkelingen
Het nieuwe beleidsplan tot 2021 heeft als kern de woorden: Uitnodigend, Inspirerend en Actief.
Aandachtspunten en competenties
Eredienst
 Voorganger die inspirerend preekt.
 Kan de veelkleurigheid van de gemeente vertalen in de verschillende erediensten.
 Is een goede vertaler van het christelijk geloof en van de Bijbel naar de belevingswereld vandaag (preekt
actueel).
 Kan goed samenwerken met andere betrokkenen bij de eredienst, zoals organist, cantor, musici en
jeugdkerk/kindernevendienst.
 Heeft gevoel voor/kennis van liturgie, zang, muziek en symboliek in eredienst.
Pastoraat
 Beschikt over grote pastorale kwaliteiten en pastorale betrokkenheid, en verleent pastoraat.
 Werkt in goed overleg met ouderlingen/pastoraal medewerkers in de gemeente.
 Is gericht op het zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat en in staat de implementatie hiervan te
begeleiden.
Vorming en toerusting
 Werkt primair aan vorming kader (bijvoorbeeld door training van ambtsdragers en pastoraal medewerkers).
 Is bereid mee te werken aan vorming en toerusting (onder andere via Leerhuis en catechese).
Externe betrekkingen
 Maakt werk van oecumene.
 Is gericht op de (Ermelose) samenleving.
 Heeft concrete, werkbare ideeën over het positioneren van de kerk in samenleving.

