Profielschets predikant(e) voor de combinatie van:
Protestantse Gemeente te Leens-Mensingeweer (60%) en
Protestantse Gemeente te Zoutkamp (40%)
Algemeen:
Werkpercentage
Modaliteit
Vaardigheden
Typering predikant
Voorkeur geslacht/leeftijd
Woonlocatie

100%
Midden orthodox, oecumenisch protestants
Toerusten, inspireren, samenbinden,
communiceren (ook via sociale media)
Voorganger, pastor, teamwerker
Geen voorkeur
Bij voorkeur in de regio (er is een pastorie
beschikbaar in Leens). Zoutkamp en Leens
liggen 7 kilometer uit elkaar.

Specifiek, kerntaken:
Eredienst
Pastoraat
Vorming en Toerusting
Organisatie en beleid
Diaconaat

Aansprekende verkondiging waarin de
verbinding met de actualiteit gezocht wordt.
Aandacht voor liturgie, zingen/kerkmuziek.
In nauwe samenwerking met de wijkteams
direct persoonlijk contact zoeken met
gemeenteleden en randkerkelijken.
(Jong) volwasseneneducatie. Catechese voor
belijdeniskandidaten, en bijdragen aan het
jeugdwerk.
Visieontwikkeling t.a.v. vitalisering en
regionale en oecumenische samenwerking.
Gericht op diaconale taken en activiteiten in
eigen gemeenten en daarbuiten.
Maatschappelijk betrokken, samenwerken
met burgerlijke organisaties, waaronder de
samenwerkingsscholen in beide gemeenten.

Algemeen
Op basis van de overeenkomsten in de profielen van onze gemeentes en de
geografische nabijheid, zijn de Protestantse Gemeentes van LeensMensingeweer en Zoutkamp samen op zoek naar een prettige
persoonlijkheid, die gemakkelijk omgaat met mensen, een eigentijdse
uitstraling heeft en samenbindend en inspirerend kan werken binnen onze
pluriforme gemeentes en de dorpsgemeenschappen waarin wij actief zijn. Hij
of zij kan boeiend en eigentijds presenteren, met aandacht voor traditie en
diversiteit. Verricht zijn of haar werkzaamheden in goed overleg en samen
met de beide kerkenraden en de diverse werkgroepen.

Eredienst
De beide gemeenten en de kerkenraden hechten aan toegankelijk taalgebruik
en aansprekende, actuele thema’s en nieuwe vormen van kerk zijn. De
gemeentes zingen graag uit het nieuwe liedboek, maar ook uit andere
liedbundels. Tijdens de erediensten wordt in beide gemeenten gebruik
gemaakt van een beamer (o.a. YouTube filmpjes, PowerPointpresentaties,
e.d.). Tijdens de erediensten is er kindernevendienst voor de
basisschoolkinderen. In samenwerking met omliggende gemeenten worden
erediensten verzorgd in een verzorgingstehuis in de regio.
Pastoraat
Onze predikant(e) zoekt direct contact met gemeenteleden en
randkerkelijken, samen en in overleg met de wijkteams/werkgroep pastoraat
(wijkouderling en bezoekdames en –heren). We hopen op een predikant(e) die
beide gemeenten kan inspireren, motiveren en bemoedigen.
Vorming en toerusting
De predikant(e) levert een belangrijke bijdrage aan het ‘leren(d) geloven’ van
onze (jonge) gemeenteleden. Hierin is het jeugdwerk belangrijk, maar beide
gemeenten willen ook graag de moeilijk bereikbare ‘middengroep’ van 20-45jarigen weer meer betrekken bij de kerk. De predikant(e) is actief betrokken
bij het opzetten en begeleiden van nieuwe vormen van kerk-zijn (met name
voor jeugd, middengroep en randkerkelijken). Voor vormings- en
toerustingswerkzaamheden (bijvoorbeeld gespreksgroepen,
Bijbelstudiegroepen e.d.) bestaan al samenwerkingen met andere kerken.
Organisatie en beleid
De predikant(e) denkt actief mee met de kerkenraad en de werkgroepen over
belangrijke actuele organisatorische- en beleidsthema’s. Bijvoorbeeld: hoe
houden we contact met de groepen die zo belangrijk zijn voor het
voortbestaan van onze gemeenten (de jeugd en de ‘middengroep’)?
Diaconaat
De diaconie werkt vanuit de visie “dienen en bedienen”. Zij wil in woord en
daad opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. Van de predikant(e)
wordt gevraagd om mee te denken over de manier waarop de diaconie haar
taken zo goed als mogelijk kan uitvoeren binnen onze eigen gemeenten en
daarbuiten.

