Profiel nieuwe predikant(e)
De PKN-wijkgemeente Archipel-Benoordenhout rondom de Duinzichtkerk in Den Haag zoekt
een predikant(e) (1 fte) die midden in de kerk, de wijk en de wereld staat. Wij zijn op zoek naar
een jeugdige en aansprekende predikant, die gedreven en verbindend is en in staat is om
mensen te inspireren en enthousiasmeren. Hij/zij weet vanuit maatschappelijke bewogenheid
de Bijbelse boodschap te verbinden met het leven van alledag en de grote vragen van de tijd.
Door het kleine aantal jonge gezinnen en de vele ouderen zal hij/zij in staat moeten zijn en er
ook plezier in scheppen verbinding te vinden met en betrokken te zijn op juist deze beide
leeftijdscategorieën. Dit vraagt een communicatief en ‘laagdrempelig’ persoon, geïnteresseerd
in mensen, zich makkelijk bewegend en makkelijk schakelend, die open staat voor de omgeving
rondom de eigen gemeente, zoals de wijk (waarbinnen de Oranje Nassauschool), de stad, de
PGG en andere geloofsgemeenschappen. Voor die taak staat onze predikant(e) natuurlijk niet
alleen. Deze taak wordt gedeeld met ouderlingen, diakenen, een diakonaal werker, een
jongerenwerker, en veel vrijwilligers (ruim 100).
Onze gemeente kan je rustig mondig noemen, kritisch ook. De nieuwe predikant(e) moet
discussie met gemeenteleden niet uit de weg gaan, maar juist kunnen waarderen. Hij/zij geeft
er ruimte aan zonder de eigen mening aanstonds opzij te zetten. De gemeente niet "dogma's"
opleggend, maar door te luisteren en in gesprek te gaan en zo nodig door tegenstellingen te
overbruggen, is hij/zij een verbindende persoonlijkheid voor de hele gemeente. Dit vergt
creativiteit, lenigheid van geest, gevoel voor humor en soms ook moed bij verschil van mening.
Gemeenteleden willen in hun rol als gelovigen door de predikant(e) niet eenzijdig onderricht,
maar juist gefaciliteerd en gestimuleerd worden.
Onze gemeente heeft plannen om meer open kerk in de buurt te zijn met een programma rond
zingeving en wijkgerichte activiteiten. Van de nieuwe predikant(e) wordt gevraagd om dit
proces te faciliteren en samen te werken met een mogelijk aan te stellen theoloog, die
wijkgerichte activiteiten zal vormgeven. Het vraagt organisatievermogen om motiverend en
inspirerend samen te werken met verschillende groepen mensen, zoals de vrijwilligers, de
"staf", de collega('s) in het bijzonder van de Christus Triumfatorkerk, de kerkenraad en
commissies. Samenwerken, samenbrengen en samenhouden. Hij/zij kan rekenen op een
gemeenschap die hem/haar in het werk ondersteunt.
De predikant(e) draagt bij en geeft richting aan vernieuwingen zowel in liturgisch opzicht als ook
in het licht van de toekomstplannen zoals verwoord in het beleidsplan. De gemeente is
oecumenisch gericht en vraagt dat ook van de predikant(e). De predikant(e) is een theoloog die
van het vak houdt en het enthousiast bijhoudt. Die inspirerend en uitdagend het Woord kan
verkondigen en uitleggen en die ook goed kan luisteren. Hij/zij heeft aandacht voor de pastorale
noden.

Samenvattend vragen wij een jeugdige predikant(e) (1 fte) die:
-

het evangelie en de dagelijkse actualiteit aan elkaar kan verbinden
een warme persoonlijkheid heeft, met plezier in zijn/haar werk en intellectuele bagage
werkervaring heeft in één of meerdere gemeentes
laagdrempelig en communicatief is ingesteld en discussie waardeert
inspirerend en verbindend kan samenwerken
mensgericht is, met gevoel voor humor
enthousiast en sportief is, betrokken bij de wijk
vernieuwend is en de gemeente daadkrachtig verder kan helpen in haar toekomstige
ontwikkeling om meer open kerk in de buurt te zijn
omgevingsbewust is, weet wat in de gemeente en de wijk leeft, zowel bij de vele
ouderen als bij de jonge gezinnen en de tussengroep
persoonlijkheid heeft, kan relativeren maar ook standvastig is in eigen overtuigingen

