
            

         
 

Profielschets Predikant  
 
De Gemeente 
De Protestantse gemeente Oud Avereest-Balkbrug bestaat sinds 1 januari 2009 en kiest ervoor om 
een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen. Daarbij willen wij een 
open kerk zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving en willen we omzien naar elkaar bij 
blijde en verdrietige gebeurtenissen. Wij willen onderdak bieden aan mensen die op verschillende 
manieren hun geloof beleven. Ook willen we bewust betrokken zijn bij de wereld om ons heen door 
diaconaat, zowel dichtbij als veraf. 
 
Eigenschappen en vaardigheden: 
- Helder taalgebruik en het vermogen aan te sluiten bij de actualiteit en het hier en nu 
- Sociaal vaardig en door zowel jong als oud makkelijk benaderbaar 
- Inlevingsvermogen en betrokkenheid bij de jeugd, waarbij gevoel voor humor onontbeerlijk is 
- Mens-gericht en in staat om gemeenteleden van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te 

verbinden 
- Maatschappelijk betrokken 
 
Verwachtingen 
Wij verwachten niet alleen van de predikant dat deze een eigentijdse invulling geeft aan de liturgie 
tijdens de wekelijkse eredienst, maar ook dat hij/zij door de week zichtbaar is in de gemeente en in 
het dorp. Dit vertaalt zich in de eerste plaats door een visie te hebben op - en een actieve bijdrage te 
leveren aan het jeugd- en jongerenwerk. De jeugd vormt de toekomst van onze gemeente! In het 
verlengde van jeugd- en jongerenwerk verwachten we van de nieuwe predikant dat deze ook een 
visie heeft op het bereiken van gezinnen en hoe zij ondersteund kunnen worden bij de 
(geloofs)opvoeding van hun kinderen binnen het drukke bestaan van alledag. 
Naast deze ‘naar binnen’ gerichte activiteiten verwachten we van de kandidaat dat deze met ons als 
gemeente wil optrekken om zichtbaar – en dienstbaar te zijn aan de samenleving: in het dorp en 
(ver) daarbuiten. 
 
Omvang dienstverband 
Minimaal 0,8 fte (80% - 100%) 
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