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Profielschets predikant (m/v) 

Deze profielschets is onlosmakelijk verbonden aan de profielschets van de Gereformeerde Kerk 

Havelte-Nijeveen-Wanneperveen en de Hervormde gemeente Kolderveen-Dinxterveen. Beide 

gemeentes zijn samen op zoek naar een inspirerende predikant (1FTE). Als doelstelling wordt 

gehanteerd, dat de beoogde predikant zoveel als mogelijk voldoet aan de opgestelde 

profielschets. Hij/zij zal zich vooral thuis moeten voelen bij onze (kerkelijke) gemeenschap. 

 

Wij zoeken een predikant die met name: 

Inhoudelijk – Een predikant die gegrepen is door Gods liefde in Christus Jezus  en die de Bijbelse 

boodschap met bezieling en diepgang weet te vertalen voor jong en oud. 

 

Maar daarnaast ook (niet op volgorde van belangrijkheid) : 

 Verbinder - De predikant kan met een aanstekend enthousiasme mensen samen brengen en 

vandaaruit een verbindend element zijn om te bouwen aan onze kerkgemeenschap
 Omzien - De predikant legt de nadruk op het omzien naar de gemeente en heeft een warm 

pastoraal hart.
 Inspireren- De predikant vindt het een uitdaging om jongeren en jonge gezinnen te 

inspireren in vormen en taal die aanspreken.
 Samenwerken- De predikant kan uitstekend samenwerken met actieve kerkleden die 

zelfstandig hun taken vervullen, dus iemand die de verantwoordelijkheid op de plekken kan 

laten waar ze horen en accepteert dat werkgroepen op hun eigen manier taken vervullen;
 Betrokken - De predikant is betrokken bij de gemeenteleden en bij de plaatselijke 

gemeenschap. Het is iemand die midden in de samenleving staat en hier actief aan deel 

neemt. Niet naar binnen, maar naar buiten gericht, wetend wat er in het dorp speelt.
 Actief - De predikant draagt als adviseur en “influencer” bij aan de voortgang van de 

samenwerking met de  plaatselijke gemeentes, rekening houdend met het karakter 

van onze gemeentes. 
 Communicatief - Is in staat om met iedereen binnen de gemeente te communiceren, is 

gemakkelijk in omgang, laagdrempelig.

Het karakter van onze gemeentes: 

Het is moeilijk om beide gemeentes te vangen in een stroming: “orthodox - midden orthodox - 

vrijzinnig”. Er wordt door de verschillende leden verschillend gedacht. De één zal zich beter thuis 

voelen bij de ene karakteristiek, terwijl een ander helemaal niet wil worden ingedeeld bij een 

stroming. Over het algemeen is de geloofsbeleving redelijk traditioneel te noemen, maar wel met de 

blik naar de toekomst toe. De belangstelling voor andere vormen van contact, zoals bij de E- 

meetingen, maakt duidelijk dat de beleving divers is. 



Indruk van de werkzaamheden (in verhouding tot het percentage fte): 
 

 Voorgaan in de eredienst
 Bezoekwerk (80+, zieken, jubilea, doop, etc.)
 naast de zondagse eredienst, de bijzondere diensten (begrafenis, huwelijk, de feestdagen)
 Samenwerking in PKiN-verband (Gereformeerde Kerk, Hervormd Nijeveen en Hervormd 

Kolderveen)
o Sjops! (moderne vorm van catechese) 

o Alpha kringen 

o Activiteiten in wooncentrum ‘het Kerspel’ 
o diensten als Kerk en Schooldienst, e-meeting, Hemelvaartsdag, bid- en dankdag, 

Kerstavond 

o predikantenoverleg 

 Betrokkenheid bij activiteiten bij verbonden verenigingen en commissies (bijvoorbeeld de 

Zondagschool)
 Activiteiten in het kader van Vorming en Toerusting
 Vergaderen: kerkenraad, PKiN (samenwerking met de andere kerken uit Nijeveen), 

consistorie, groothuisbezoek, etc.), werkgemeenschap etc, classis
 Kerkblad
 Diverse administratieve werkzaamheden, werkverslagen


