Profiel gemeente en predikant

De nieuwe Protestantse wijkgemeente Petrakerk / De
Goede Reede heeft een vacature voor een predikant
PROFIELSCHETS
Als wijkgemeenten Centrum-Zuid Petrakerk en West De Goede Reede zijn wij vanaf 1e
Pinksterdag 2019 één wijkgemeente. Dat proces van eenwording bevindt zich in een
afrondende fase en verloopt in een positieve sfeer van onderling vertrouwen en vanuit een
praktische visie. We willen een gemeente zijn die maatschappelijk en sociaal betrokken is bij
de bewoners van Veenendaal.
We willen werken aan een open geloofsgemeenschap waar men zich welkom en thuis voelt
en waar ruimte is voor ontmoeting. Wij denken dat onze geloofsvisie iets wezenlijks toevoegt
aan het brede palet van het ruime, kerkelijke aanbod in Veenendaal.
Onze gezamenlijke wijkgemeente beschikt over twee full-time predikantsplaatsen en een
kerkelijk werker voor 18 uur per week. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor
het aantrekken van een jeugdwerker voor ca. 2 dagen in de week, vooralsnog voor een periode
van 2 jaar. Het is de bedoeling dat deze jeugdwerker taken verricht voor beide wijkgemeenten
van de Protestantse Gemeente te Veenendaal. We zoeken een predikant, die in dit
teamverband zijn of haar talenten in overleg en samenwerking met de collega – predikant en
de kerkelijk werker ouderenpastoraat en jeugd wil inzetten voor dit specifieke aanbod van ons
als kerk in Veenendaal en omstreken.
De nieuwe wijkgemeente beschikt over een eigen kerkgebouw. Ons gebouw, de Petrakerk, is
zichtbaar en centraal gelegen en heeft diverse mogelijkheden, deels nog te realiseren, voor
het gemeente zijn in de toekomst. Ons gevoel en voornemen is dat we samen nog sterker dan
voorheen een netwerk van ontmoeting, geloofsverdieping en praktische hulp kunnen zijn in
dit deel van Veenendaal en de regio. Dit is onze wens voor de toekomst vanuit onze
geloofsovertuiging.
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GELOOFSOVERTUIGING
Jezus Christus, de Opgestane Heer, is het hart van onze geloofsovertuiging. Onder de
individuele gelovigen is een grote diversiteit aan nabijheid en afstand, innigheid en twijfel ten
opzichte van dit hart van ons geloof. Naast de traditionele geloofsbeleving, treffen we in ons
midden ook de meer zoekende houding aan van het Christelijk geloof. Hoe divers die omgang
met het geloof ook is, we zijn een gemeente waarin allen de daad bij het Woord willen voegen.
We hopen dat het Woord van de Opgestane Heer herkenbaar is in onze wijze van gemeente
zijn. Daarin is versterking van de (geloofs-) beleving de focus, als tegenwicht tegen de
zogenaamd nuchtere” ratio van deze tijd. Daarnaast beoefenen we de dienstbare houding aan
de ander, als tegenwicht tegen het “ik-tijdperk". Tot slot hechten we aan "oefenen in
dankbaarheid" als tegenwicht voor ontevredenheid en materialisme.
UITDAGINGEN
Deze mooie woorden kloppen bij wie we willen zijn, maar betekenen ook werk-in-uitvoering
met vele uitdagingen. Juist bij dat werk-in-uitvoering hebben we medewerkers nodig. We zijn
een gemeente met veel betrokken vrijwilligers. Tegelijk hebben we juist nu een predikant
nodig die deze uitdaging met ons aandurft en zich geroepen voelt het team van collega’s te
versterken met verbindende en creatieve vaardigheden, die samen met de gemeente wil
werken aan de vernieuwde, inspirerende wijkgemeente en in staat is ons te helpen en te
ondersteunen bij de volgende, in prioriteit geordende uitdagingen:
• Inspirerende Erediensten
In onze eredienst hechten we aan preken waarin Bijbelse woorden worden vertaald naar het
leven en de actualiteit. Er is behoefte aan een boodschap die een beroep doet op onze
verantwoordelijkheid in omzien naar de ander en de aarde vanuit het geloof. Variatie in het
gebruik van muziek en kunst, en actieve inbreng van gemeenteleden van alle leeftijden vinden
wij belangrijk, zolang dit alles dienstbaar is aan de verdieping van geloofsbeleving en het
verstaan van het Woord. We zoeken in onze vieringen naar een balans in eerbied en vreugde.
• Alle Leeftijdsgroepen aanspreken
In en vanuit die Eredienst mogen alle leeftijdsgroepen zich aangesproken kunnen voelen. Het
creëren van betrokkenheid, ook bij de organisatie van activiteiten moet daarom in handen
liggen van een predikant die breed inzetbaar is en verrassende ideeën heeft voor het contact
tussen de verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente. Een predikant die ook thuis is in het
gebruik van social media en kijk heeft op de leefwereld van de jongere generaties. Omdat het
jeugdwerk een belangrijk aandachtspunt is binnen onze wijkgemeente is een constructieve
samenwerking met de nog aan te trekken jeugdwerker hierbij essentieel.
• Verbinding / verbinden
Een predikant die in staat is alle leeftijdsgroepen aan te spreken, zowel in de eredienst als
daarbuiten, is als vanzelf in staat met ons mee te werken aan saamhorigheid en verbinding
tussen de verschillende groeperingen en meningen binnen onze gemeente. Dat moet een
saamhorigheid zijn die voortkomt uit onze geloofsovertuiging. We zoeken een theoloog die
aan dat proces een actieve bijdrage levert. Die bijdraagt aan het maken van geloofwaardige
keuzes op het gebied van pastoraat, eredienst en jeugdwerk. Onze diversiteit mag geen
kleurloosheid worden. We willen bij alle ruimte en openheid een sprekende, belijdende kerk
blijven.
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• Samenwerking die wérkt
Met de eerste drie uitdagingen helpt de door ons gezochte predikant ons op weg met
uitdagingen waar we zeker ook zelf mee aan de slag kunnen - en vanuit de recente
ontwikkelingen ook moeten. Dat zijn cruciale uitdagingen waar ieders betrokkenheid bij ons
verder brengt dan waar we ieder waren. Onze predikant(en) ondersteunen, bevestigen en
versterken dat proces, met het gehele pastorale team.
• Missionaire gemeente
Daarmee in verband staat de andere uitdaging, namelijk dat we onze geloofsovertuiging meer
willen leren uiten. Dit zou je de missionaire agenda van de wijkgemeente kunnen noemen.
Naast het beter voor het voetlicht brengen van onze missionaire activiteiten is aanvulling van
de missionaire agenda, onze wens. Dat moeten we vooral zelf doen - een predikant kan niet
in zijn eentje de missionaire doelstelling realiseren. Daarom zoeken we iemand die hieraan
mede vorm en inhoud kan en wil geven. Die zowel thuis is in de kerk als in de woonplaats en
die met ons zoekt naar praktische en inspirerende verbindingen tussen die beide.
• Pastoraat
Tot slot zoeken we een predikant die pastoraat met ons hanteert als het samenbindend
element in de ontmoetingskerk. Wij zien ook hier vooral voor onszelf veel praktische inzet
door veel vrijwilligers, bij onder andere huisbezoek en kringwerk. Er is gekozen voor een opzet
van doelgroepenpastoraat. Van de nieuwe predikant wordt verwacht dat deze daar, vanuit
eigen visie en ervaring, actief in mee doet Op deze wijze kan de predikant een bijdrage leveren
aan en versterking betekenen voor het werk van de pastorale teams.
WAT WILLEN WE GRAAG REALISEREN?
➢ Over een paar jaar zouden we graag zien dat we de (muzikale en andere vormen van)
expressie in onze erediensten nog meer ruimte hebben gegeven. Naast het orgel, en
ruimte voor liederen uit het liedboek, horen liederen uit Taizé en Iona en
Opwekkingsliederen er gewoon bij, evenals de inzet van bands, groepen, koren en
solisten. We hopen dat (meer) tieners het aandurven om op gezette tijden actief bij te
dragen aan de diensten en dat ouderen de diensten ervaren als herkenbaar en
versterkend in geloof en leven.
➢

We kijken ernaar uit dat over een paar jaar een willekeurige Veenendaler iets positiefs
kan vertellen over wat er in en vanuit onze wijkgemeente gebeurt.

➢

We hechten aan nieuwe doordeweekse ontmoetingsmomenten. Verder hebben we de
(structurele) organisatie van bijeenkomsten met missionaire, diaconale, catechetische
en pastorale doelen gerealiseerd

➢

We willen bereikt hebben dat tieners, twintigers en hun ouders weer vertrouwen in de
wijkgemeente hebben en zich heel erg thuis voelen. Dat ze zich gezien en gehoord
weten en zich ook voor 100% inzetten voor een enthousiaste, gastvrije
geloofsgemeenschap midden in de samenleving van Veenendaal.
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Predikant Persoonskenmerken
Wij zoeken een charismatische, vlotte en boeiende spreker. Een theoloog ook, waarachtig, die
verbindt en inspireert en het Woord op begrijpelijke wijze kan vertalen naar het leven van
alledag en daarbij voeding geeft aan de gemeente. Hij/zij is empathisch, open en toegankelijk,
heeft gevoel voor humor en is het liefst ook muzikaal, heeft aandacht voor de verschillende
vormen van liturgie en verzorgt vieringen die (h)erkenning geven aan jong en oud.
Hij/zij is het gezicht van de gemeente, kan zich opstellen als gastheer/-vrouw. Is naast
vastberaden in vertrouwen (de zekerheid van het geloof) openhartig over eventuele twijfel en
onzekerheden. Is eigentijds gelovig en heeft oprecht aandacht en begrip voor
geloofsverschillen, leest de krant, verbindt de verkondiging met actualiteit, erkent en gebruikt
nieuwe inzichten, is ontwikkelingsgericht, heeft oog voor jeugd en midden generatie,
inspireert en ondersteunt vrijwilligers om gemotiveerd aan de slag te gaan en te blijven.
Een herder op 2 benen die op inspirerende wijze samenwerkt, waarbij aansluiting moet
worden gevonden bij de beleving in de gemeente. Hij/zij kan goed luisteren en heeft de
deskundigheid en het inlevingsvermogen om (zeer) persoonlijke gesprekken te voeren.
En tenslotte iemand die dingen op gang brengt, meedenkt over en adviseert en ondersteunt
bij (verdere) beleidsontwikkeling in het licht wijkgemeente
Competenties
1 (modern) gelovig
1 Kennisdeler (jong en oud)
1 Toegankelijk en empathisch

Vaardigheden
1 Verbindt met actualiteit, erkent en gebruikt nieuwe
inzichten,'triggert'
1 Vlot / boeiend sprekend, met humor.

3 Teamspeler, Coöperatief

2 Is motivator en waar nodig een trekker (om beweging in de
kerk te houden)
2 Is creatief denker, zorgt voor verheldering (vooral ook naar
jonge jeugd).
2 Goede theologische basis; biedt voeding, verdieping, m.n.
in eredienst.
2 Kan de gemeenschap versterken door mensen aan te
spreken en erbij te betrekken. Kan zaken delegeren.
2 Communicatief vaardig, goed in samenwerken en tevens
in staat zijn/haar eigen werk effectief te organiseren.
2 M.n. ook naar midden generatie

3 Katalysator

3 Actief, krachtig en energiek, ook buiten de zondagsdienst

1 Verbindend werken functioneel
2 Verbindend werken pastoraal
2 Sensitief
3 Verbindend werken inhoudelijk

3 Initiatief- en Ideeënrijk, zeker
naar jongeren
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