Profiel van de te zoeken predikant
(een schaap heeft 4 poten.....)
1.

Onze nieuwe predikant is een voorganger in persoonlijk geloof. Hij1 voedt met de boodschap van
de Bijbel, vanuit zijn persoonlijke geloof en kennis, het persoonlijke geloofsleven van de gemeenteleden.
Daarbij spreekt hij ons verstand en ons gevoel aan, zowel kennis als beleving; dat gebeurt op zondag en in
de week. Hij heeft een goede antenne en trefzekere taal voor wat relevant is voor de verschillende geledingen (richtingen, leeftijden) in de gemeente en weet die verschillende denk- en leefwerelden te “raken”. Hij
stimuleert het persoonlijke geloofsgesprek en is creatief in het aanreiken en aanleren van “tools” daarvoor. Hij heeft een uitgesproken “drive” voor het delen van de boodschap, naar binnen en naar buiten.
2.
Onze nieuwe predikant is een herder en reisgenoot voor de hele gemeente: voor jong en oud en
voor ieder er tussenin. Dat betekent: samen optrekken, plannen maken en knelpunten oplossen. Het betekent ook “voorzien”, in twee betekenissen: zorgzaamheid, maar ook vooruitzien (zie 3); en: bekwaamheid
om ons toe te rusten, in het bijzonder in het pastoraat. Hij is in het bijzonder onze herder en reisgenoot in
een tweejarige deelopdracht: het opbouwen en toerusten van de gemeente (incl. predikanten, kerkenraad,
kerngroepen) naar meer zelfredzaamheid en mindere beschikbaarheid van de predikant; de predikant krijgt
daartoe in de eerste twee jaar een dag extra formatieruimte.
3.
Onze nieuwe predikant heeft een doordachte en op ervaring gestoelde visie op de ontwikkeling van
de kerk, zowel in verdieping als in verbreding, en weet die visie ook te ontlokken aan, en uit te bouwen met,
de gemeente. Wij staan, als mensen rondom Jezus, met ons geloof in God en onze verwachting van zijn rijk,
midden in het leven en midden in de wereld. We worden steeds weer uitgedaagd, krijgen nieuwe kansen,
om onze kostbare, vertrouwde boodschap te beleven, voor te leven en uit te dragen. Onze nieuwe predikant
maakt duidelijk waarvoor hij staat en concretiseert de visie in plannen. Met zijn out-of-the-box ideeën en
middelen realiseert hij samen met ons deze visie.
4.
Onze nieuwe predikant is een uitgesproken teamplayer. Hij weet vruchtbaar samen te werken met
de grote groep van actieve leden, de verschillende geloofsrichtingen, de collega-predikant en kerkenraad,
en met de andere geloofsgemeenschappen in en buiten Doorn.
Wij denken dat deze combi van eigenschappen het best tot zijn recht komt bij iemand die al ervaring heeft
als predikant en voorganger, in één of meerdere gemeentes.
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Waar hij staat bedoelen we hij/zij

