
Profielschets voor de nieuw te beroepen predikant (m/v) 

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Zuidwolde zoekt een fulltime predikant(e), 

waarvan verwacht wordt dat die vorm wil geven aan onze kernwaarden, zoals verwoord in 

ons Visie, Missie & Strategie-document. Onze missie is samen Jezus beleven, samen Jezus 

naleven en dit doen we door: Vieren, Delen, Leren en Dienstbaar zijn.  

 

Wat zoeken wij in de persoon als predikant 

Wij zoeken iemand die actief belijdt, dat Jezus Christus zijn persoonlijke Verlosser is. En 

dit handen en voeten geeft naar de praktijk van alledag.  

Door de coronaperiode is de gemeente toe aan een predikant(e) die enthousiasmerend is 

en die helpt de aanwezige potentie in de gemeente (weer meer) te activeren.  

 

Wat verwachten wij van een predikant  

Door de diversiteit en pluriformiteit van de gemeente zit ‘m de uitdaging voor de nieuwe 

predikant(e) in het bijeenhouden van de (in meer en mindere mate) meelevende 

gemeenteleden.  

De gemeente kan gekenschetst worden als confessioneel met een evangelische inslag en 

daarom  

• zijn wij op zoek naar een predikant(e) die vorm en inhoud wil geven aan de verkondiging 

van het Woord in de zondagse eredienst. Hij/zij doet anderen inzien dat, naast traditie, 

nieuwe vormen van eredienst inspirerend en opbouwend kunnen zijn. 

• vinden wij het van essentieel belang dat de nadruk komt te liggen op het omzien naar 

de gemeente: dus een warm pastoraal hart (een ‘mensen-mens’). 

• dient hij/zij een stimulator te zijn voor mensen die hun geloof willen verdiepen en 

toegerust worden om dit in de praktijk te brengen (Vorming en Toerusting). 

• is hij/zij daarnaast betrokken bij/op de plaatselijke gemeenschap en weet daardoor wat 

er in het dorp speelt. Niet naar binnen, maar naar buiten gericht: zichtbaar in het dorp. 

Dat geldt ook voor het zoeken naar samenwerking met de andere kerken in Zuidwolde 

en maatschappelijke organisaties. 

• ondersteunt en begeleidt hij/zij de gemeente in haar Bijbelse opdracht om liefdevol en 

dienstbaar naar elkaar en de samenleving om te zien (missionaire taak). 

• werkt hij plezierig samen met onze jeugd- en jongerenwerker. 

• heeft het onze voorkeur dat hij/zij twee keer per maand de eredienst leidt.  

 

Verder vinden we het belangrijk dat de nieuwe predikant(e) een duidelijke stem heeft en 

beschikt over een gezond gevoel voor humor.  

 

Voor de nieuwe predikant(e) is een pastorie beschikbaar. 


