Profielschets van de predikant
Algemeen, we zoeken iemand, die:
Werkpercentage
Modaliteit
Levensovertuiging

Vaardigheden

Typering predikant

Voorkeur geslacht/leeftijd
Woonlocatie
Opleiding

0,6 fte
Een predikant(e) die past bij een confessionele
gemeente met een evangelisch tintje.
Een predikant(e) die onderschrijft dat het
Woord van God waar en betrouwbaar is en u
leeft hier ook naar. U belijdt dat Christus ook
voor u is gestorven en opgestaan.
Een predikant(e) die kan samenwerken, geen
moeite heeft met leiding geven, een gevoel
heeft voor organiseren en een goed empathisch
vermogen heeft.
Een predikant(e) die goed kan luisteren en
motiveren. Die als pastor en leraar door de
gemeente kan gaan.
Geen voorkeur voor geslacht.
Jong van geest, leeftijd niet relevant.
Binnen de eigen gemeente, er is een pastorie
die ter beschikking gesteld wordt.
Een predikant(e) met een afgeronde master‐
opleiding aan een theologische universiteit. U
kunt aantonen dat u na de opleiding heeft
gewerkt en blijft werken aan uw kennis en
kunde door cursussen en opleidingen.

Specifiek, kerntaken. We zoeken…
Eredienst

Pastoraat

Een predikant(e) die een goede invulling kan
geven aan de eredienst, waarbij het Woord van
God centraal staat, rekening houdend met de
hedendaagse ontwikkelingen.
Een predikant(e) die goed samen kan werken
met de verschillende geledingen van het
doelgroepenpastoraat, te weten:
- Jeugd
- Starters
- Bouwers
- Plussers
- Senioren
- Welkomstgroep
De predikant is verantwoordelijk voor een wijk,
waarin alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn.
In organisatie wordt gevraagd om extra
aandacht voor pastoraat aan Plussers (55+) en
Senioren. En op verschillende andere vlakken,
zoals dovenpastoraat en ouderenpastoraat in
verzorgingshuizen.

Daarnaast is het belangrijk dat de predikant(e)
openstaat voor de samenwerking met andere
kerkgenootschappen in de gemeente Katwijk.
De taakverdeling van de onderstaande taakvelden vindt in overleg met de collega predikant plaats
Vorming en Toerusting
Een predikant(e) die toerusting biedt in de vorm
van gesprekken, vergaderingen en lezingen en
in overleg (belijdenis)catechisaties leidt.
Organisatie en beleid
Een predikant(e) die vanuit zijn of haar visie aan
de hand van ons beleidsplan activiteiten
organiseert, flexibel meedenkt en meedoet en
die over de muren van onze kerk heen kan
kijken.
Diaconaat
Een predikant(e) die in samenwerking met de
diaconie maatschappelijk verantwoordelijk is.
En samen met onze diaconie besteedt de
predikant(e) ook tijd aan het helpen van
ouderen, zieken en minder bedeelden.
Gemeente
Wij zijn een gemeente met bijna 1700 leden,
waarvan de meesten in de regio rondom
Katwijk aan zee woonachtig zijn. Onze
bijeenkomsten vinden plaats in de Vredeskerk.
Een gerestaureerd monumentaal pand,
voorzien van vele multifunctionele ruimtes.
Met onze centrale ligging in het centrum van
Katwijk zijn wij een gastvrije, uitnodigende
gemeente, waarbij alle mensen van harte
welkom zijn.
Naast de vieringen op de zondag worden voor
alle leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd
door verschillende groepen van vrijwilligers.
Ook wordt de kerk vaak gebruikt voor diverse
vieringen, feesten, festivals en vergaderingen.
Er zijn contacten met onder andere het
Welzijnskwartier om de verbinding tussen kerk
en maatschappij te versterken.
Samenwerken met (huidige) predikant
Een predikant(e) die in goed overleg met de
huidige predikant tot een goede verdeling van
taken kan komen.

Vanuit de kindernevendienst : Wij zoeken een dominee die aardig is, kinderen in de kerk prima
vindt. Actief is in het clubwerk, open staat voor ideeën. Wij zijn een (iets te) enthousiaste kinderen
die een fijne, goede dominee willen voor onze open en gezellige gemeente. Een dominee die mee
kan doen aan activiteiten zoals: verkleden, zwemmen, surfen, volleybal, zeilen, roeien en
wandelen. Ook graag een dominee die alle games kent, Ouder dan 25 jaar en jonger dan 45 jaar.
Uw sollicitatiegesprek wordt (mede) gedaan door de kinderen/tieners. We zien uw
sollicitatiefilmpje graag tegemoet

