Functieomschrijving Predikant Carnisse Haven (m/v)

Kort overzicht Gemeenteprofiel
De protestantse wijkgemeente Carnisse Haven is onderdeel van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB). De colleges van
Kerkrentmeesters en de colleges van Diakenen zijn op PGB niveau georganiseerd.
Carnisse Haven is een open en veelkleurige gemeente, waarbij de leeftijdsopbouw verschuift.
De gemeente telt 1142 leden (550 belijdend, 587 gedoopt, 5 overigen). De gemiddelde leeftijd is 63,7 jaar.
Carnisse Haven is een thuishaven voor iedereen die op adem wil komen. We ontmoeten de Ander en krijgen inspiratie om er te zijn voor
de ander, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus die ons de weg wijst.
Meer informatie is te vinden in het gemeenteprofiel en het beleidsplan “Op adem komen in Carnisse Haven” (2021-2026).

Samenvatting (doel) van de functie
De predikant in Carnisse Haven vervult een cruciale rol in de opbouw en consolidatie van de gemeente.
De uitdaging is om de gemeente bij elkaar te houden, waarbij alle leden geënthousiasmeerd worden.









De predikant weet middels de preek en eredienst jong en oud te inspireren en te motiveren; hij/zij vertaalt, met voldoende
diepgang, theologische kennis in het hier en nu.
Hij/zij stemt de verdeling van het takenpakket voor de wijkgemeente af met de aanwezige kerkelijk werker, waarbij een goede
samenwerking de basis is.
Hij/zij is zichtbaar en goed benaderbaar voor alle gemeenteleden en draagt actief bij aan de pastorale zorgtaken.
Hij/zij heeft hierbij binding/affiniteit met jongeren en met mensen in de leeftijdscategorie van 25-45 jaar.
Hij/zij geeft advies aan alle wijkraden en draagt bij aan verdere cohesie/verbinding.
Hij/zij toont belangstelling voor initiatieven, bijeenkomsten, etc. die in de kerkelijke gemeente worden georganiseerd en
participeert daar waar mogelijk.
Hij/zij draagt bij aan het evalueren en aanpassen van de visie en het beleid.
Hij/zij denkt mee en begeleidt het proces om te komen tot een herijkt muzikaal profiel van de wijkgemeente.

Kerntaken - Omschrijving taak /verantwoordelijkheid
Eredienst
 Weet middels de eredienst jong en oud te ‘prikkelen’, te boeien en te motiveren.
 Is in staat om met voldoende diepgang theologische kennis te vertalen naar het hier en nu.
 Heeft creatieve ideeën over vorm en inhoud van de eredienst.
 Legt variëteiten in type en opzet van de eredienst om diverse doelgroepen te binden (jeugddiensten, gezinsdiensten, etc.).
 Goede spreker die gebruik maakt van thema’s die nu spelen (actualiteit) en daarbij de boodschap in heldere woorden uiteenzet.
Pastoraat
 Is zichtbaar en goed benaderbaar voor alle gemeenteleden.
 Heeft oog voor de rand- en buitenkerkelijken.
 Actieve predikant die jonge gezinnen verder bij het geloof en de kerk betrekt.
 Legt pastorale informatie vast in het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP).
Gemeenteopbouw
 Heeft een sterke visie omtrent gemeenteopbouw en draagt actief bij aan de evaluatie en herdefiniëring van het beleid en de
visie van Carnisse Haven.
 Draagt bij aan een gevarieerd en breed programma op het gebied van Vorming & Toerusting en Gemeenteactiviteiten, waarbij
alle leeftijdsgroepen voldoende aan bod komen.
Jeugd
 Heeft affiniteit/binding met de jeugd en is voor hen ook zichtbaar en benaderbaar.
 Kan zich verplaatsen in de hedendaagse uitdagingen rond de jeugd.
 Is actief betrokken bij de uitvoering van de catechese en jeugddiensten.
Diaconaat / Kerkrentmeesters
 Ondersteunt zo nodig de Wijkraden van Diakenen en Kerkrentmeesters in de uitvoering van hun taken en adviseert bij de
bepaling van het beleid.
 Heeft inzicht in de problematiek en uitdagingen in de wijkgemeente, de Protestantse Gemeente Barendrecht en de lokale
gemeenschappen (kerkelijk en niet-kerkelijk).

Specifieke vereisten van de functie









Grote gemeente, waarbij binding gecreëerd wordt met alle leden en waar uitdagingen liggen op het gebied van pastorale zorg.
Eenheid bewaren (en koesteren).
Ondersteuning en inspiratie van de vele vrijwilligers.
Missionaire insteek (blik naar buiten).
Nauwe samenwerking met onze (parttime) kerkelijk werker, waarbij voorganger en kerkelijk werker samenwerken, een beleid
uitdragen en streven naar complementariteit.
Goede samenwerking met collega’s van andere kerken in de omgeving.
Heeft binding/affiniteit met jongeren en met mensen in de leeftijdscategorie van 25-45 jaar.
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Opleiding en Ervaring, Kennis en Vaardigheden, Competenties
Opleiding en Ervaring



Universitaire opleiding (Protestantse Theologische Universiteit).
Ervaring is een pré.

Kennis en Vaardigheden













Gedegen theologische kennis.
Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.
Georganiseerd / Planmatig.
Stelt prioriteiten.
Kijkt buiten zijn/haar grenzen.
Optimistische instelling.
Durft een andere mening naar voren te brengen.
Motiverend / Inspirerend.
Empathisch en gepassioneerd.
Adaptief / Aanpassend vermogen.
Kan goed luisteren / Inlevend.
Affiniteit met moderne communicatiemiddelen en kennis van sociale media.

Competenties






Communicatief sterk (open communicatie) – weet te boeien en te binden.
Verbinder.
Bezielend.
Teamspeler / Teamgeest.
Teamleider.
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