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PROFIELSCHETS PREDIKANT HERVORMDE GEMEENTE TE BERGAMBACHT
De vrijgekomen predikantsplaats wil de kerkenraad vervullen met een predikant binnen de
modaliteit van de Gereformeerde Bond. Deze predikant voldoet aan de onderstaande
profielschets.

De predikant
De Hervormde gemeente zoekt een predikant die de gemeente voorgaat in het leven met God.
Hij staat op een open manier in de samenleving en de gemeente en maakt gemakkelijk
contact. Hij kan zich vinden in de profielschets van de gemeente. Hij getuigt van de hoop die
er is in het verlossingswerk van Jezus Christus en helpt de gemeente hiervan te getuigen.

De eredienst
Voorgaan in de erediensten heeft vooral prioriteit van de predikant. De prediking is
Bijbelgetrouw en de predikant is erop gericht Gods Woord op een concrete, aansprekende
manier te verkondigen. Hierbij wordt de gehele gemeente van jong tot oud aangesproken.
Het accent van het werk van de predikant ligt op het toerusten van de gemeente en de
geloofsverdieping. Het is van belang dat er een praktische vertaling naar het leven van alle
dag is. De predikant neemt voldoende tijd voor studie en is in staat om voldoende diepgang in
de prediking te brengen om de gemeente uit te dagen. Tegelijkertijd heeft de predikant er geen
moeite mee om ook wat meer ingewikkelde boodschappen voor kinderen duidelijk te maken.
De prediking dient zich te bewegen in de lijn van Schrift en belijdenis, waarbij de volle
breedte van de gemeente wordt aangesproken. In de prediking dient verder duidelijk te
worden dat de predikant de problemen van de tijd, waarmee de gemeenteleden geconfronteerd
worden, verstaat.

Catechese
Betrokkenheid bij en inzet voor de catechese, jeugd- en verenigingswerk is noodzakelijk. De
kerkenraad verwacht, dat de predikant het jeugdwerk zal stimuleren en contact zal
onderhouden met de jongeren. Belangrijk is dan ook dat de predikant oog heeft voor en de
taal spreekt van de jongeren.
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Pastoraat
Samen met de kerkenraad dragen beide predikanten zorg voor het pastorale werk. Elke
predikant heeft zijn eigen wijk. Er is door de kerkenraad een welomschreven beleid gemaakt
waarin staat welke activiteiten in gezamenlijke en welke in afzonderlijke verantwoordelijkheden gedaan worden. Belangrijk is hierbij dat er ook zorg is voor mensen die zijn
afgehaakt, of dreigen af te haken. Ouderen boven de tachtig jaar worden minstens één keer
per jaar door hun wijkpredikant thuis opgezocht. Verder legt de wijkpredikant bij bijzondere
gelegenheden - zoals geboorte en huwelijksjubileum (25, 40, 50 jaar en daarna elk volgend
lustrum)- een huisbezoek af.

Organisatie
Voor een goede samenwerking in de gemeente en de kerkenraad is gevoel voor organisatie en
taakverdeling van groot belang. De predikant dient in een open collegiale verhouding mede
leiding te geven aan het kerkelijke leven. Hij hecht waarde aan een goede relatie met de
kerkenraad en is een teamspeler. Daarnaast is een goede collegiale samenwerking met de
andere predikant in het bijzonder van belang. Predikanten en kerkenraad zijn in de uitvoering
van de werkzaamheden op elkaar betrokken. Er is ruimte voor evaluatie, intervisie en
bijstelling.

Beleid
Onze visie is om in een brede gemeente toch te investeren in een sterke eenheid en
saamhorigheid. De predikant is bereid dat handen en voeten te geven. Naast zicht op de
gehele gemeente dient de predikant ook aandacht te hebben voor het missionair gemeente
zijn. Gezien de omvang van de gemeente denken wij daarbij in principe aan een predikant die
minimaal in één gemeente werkzaam is geweest.
Tenslotte wordt van de predikant verwacht dat hij zich communicatief en theologisch blijft
ontwikkelen middels onderricht en zelfstudie.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Hervormde gemeente van
Bergambacht op 20-06-2018
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