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Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde  

Dit zijn wij:  

• Wij geloven dat vanuit de liefde van God ieder mens waardevol is.  

• Wij zijn een gemeente van mensen met een diversiteit aan geloofsbeleving, waarbij we 
 ernaar streven elkaar de ruimte te geven.   

• We zijn een gemeente die omzien naar elkaar belangrijk vindt, die oog heeft voor elkaar.  

• We zijn een diaconaal betrokken gemeente en zijn door onze idealen met elkaar verbonden: 
 vluchtelingenwerk, voedselbank, Schuld-hulpmaatje, Amnesty International, Eetcafé, 
 Running Dinner. 

• Wij zijn een gemeente die open en transparant is. Als kerkenraad streven we ernaar zo goed 
 en open mogelijk te communiceren met de gemeenteleden.   

• Wij zijn op zondag en in ons dagelijkse leven herkenbaar door ons geloof: we willen op 
 zondag geïnspireerd worden om het door de week in de praktijk te brengen. 

• We zijn een gemeente met 800 leden; meer dan een kwart van de gemeenteleden is 
 betrokken als vrijwilliger, van tuinploeg tot ouderenbezoeker. 

 

Vacatures: 
Sinds  1 januari 2020 zijn wij vacant en zijn we zijn op zoek naar een predikant en kerkelijk werker. 

Keuze kerkenraad 

Wij leggen onze focus op de toekomst van onze kerk. Wij kiezen daarom voor een predikant die zich 
richt op nieuwe vormen van vieren en kerk zijn. Een predikant die de toekomstige generatie, de 
jeugd en hun ouders, aanspreekt en bij de kerk weet te betrekken. Daarnaast kiezen we ervoor een 
kerkelijk werker aan te stellen met een primaire focus op ouderenpastoraat. 

Samengevat: we zoeken een predikant en kerkelijk werker die samen verantwoordelijkheid voelen, 
de gemeente dienen, verbinden en inspireren. 

 

Verdere invulling beleidsplan: 
Na het beroepen van een predikant en de aanstelling van een kerkelijk werker gaan we met hen dit 
voorlopige beleidsplan concreet invullen. 

 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Ingrediënten voor een profielschets predikant 
Bijlage 2: Ingrediënten voor een profielschets kerkelijk werker 
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Bijlage 1: 

Ingrediënten voor een profielschets predikant 
We zijn op zoek naar een predikant die naast pastorale taken: 

 durft te experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn  
 de bijbelse boodschap in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven  
 vaardig is met (nieuwe vormen van) sociale media  
 vorming en toerusting verzorgt voor de verschillende doelgroepen en deze ondersteunt, 

adviseert en stimuleert  
 de jongere leeftijdsgroepen aanspreekt 
 meedenkt over het te voeren beleid binnen onze gemeente  
 meedenkt over de plaats van onze gemeente in de samenleving, met name ook in missionair 

en diaconaal opzicht, hier en wereldwijd  

 

 

Bijlage 2: 

Ingrediënten voor een profielschets kerkelijk werker 

 Wij zoeken:   

 Een man of vrouw die belijdend en meelevend lid is van een Protestantse Gemeente   
 Iemand die binnen redelijke afstand van Heerde woont, of bereid is op redelijke afstand te 

gaan wonen  

Wij vragen:   

 Hbo-opleiding theologie, met uitstroomprofiel pastoraal werk   
 Inschrijving in het register kerkelijk werkers   

Taakomschrijving:   

 Pastorale begeleiding in crisissituaties  
 Stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg   
 Participeren in en adviseren van de werkgroep pastoraat   
 Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter   
 Een aantal keren per jaar voorgaan in een kerkdienst    
 Hoofdtaak is het pastoraat aan de oudere leeftijdsgroep  

 

 

 

 

 

 


