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 beleidsplan. 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/haar persoonlijke Verlosser is,
en dit handen en voeten geeft naar de praktijk van alledag.
Wat verwachten wij van een predikant
De Hervormde Gemeente Zuidwolde kan gezien worden als
een brede dorpskerk
waarbinnen verschillende stromingen samen invulling geven aan onze kerk van vandaag.
Hierbij willen we voor alle mensen (ook die op onze weg komen) een geestelijk thuis bieden
in verbondenheid met Christus. Uit het gemeente breed initiatief ‘Waarderende Gemeente
Opbouw’ is gebleken dat gemeenteleden veel waarde hechten aan zaken als het
samenkomen op zondag, openheid & luisteren naar elkaar, het geloof samen kunnen
beleven, prediking van het woord en het omzien naar mensen in nood. Tegelijkertijd is er
een verlangen naar ruimte om je persoonlijke geloof te ontwikkelen en te verdiepen, samen
als generaties ook kerk te zijn buiten de zondags eredienst om, het ondersteunen van
geloofsopvoeding thuis en het uitreiken naar onze omgeving. De laatste jaren wordt er
naast de meer traditionele vormen van eredienst en kerk-zijn ook naar invulling gezocht
naar vernieuwende vormen hierin.
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.
•
vragen wij de nieuwe predikant(e) om samen met alle generaties en stromingen binnen
onze gemeente invulling te geven aan onze missie ‘Samen Jezus beleven, samen Jezus
naleven’.
•
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).
•
heeft het onze voorkeur dat hij/zij twee keer per maand de eredienst leidt.
Verder vinden we het belangrijk dat de nieuwe predikant(e) verstaanbaar is en beschikt
over een gezond gevoel voor humor.
In overleg kan er huisvesting beschikbaar worden gesteld.

