Protestantse Gemeente
Barendrecht

Wijkgemeente Bethelkerk

Profielschets van de te beroepen predikant
Achtergrond
De Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Naast
deze wijkgemeente bestaat de Protestantse Gemeente Barendrecht uit de Protestantse Wijkgemeentes
Carnisse Haven en Dorpskerk en de Hervormde Wijkgemeente Immanuelkerk. De Wijkgemeente Bethelkerk is
een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus
uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden mensen een thuis. Eén waar je welkom bent en
waar je verbondenheid voelt. In verband met het vertrek van onze huidige predikant zoeken wij:

een inspirerende en samenbindende predikant (m/v) voor 1 fte,
een herder en een leraar.
In onderstaande omschrijving geven wij aan wat we van onze nieuwe predikant verwachten en welke
vaardigheden wij belangrijk vinden.
Algemeen
De predikant:
➢ is toegankelijk voor de kerkenraad en de gemeenteleden,
➢ geeft samen met de kerkenraad uitvoering aan het beleidsplan ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’
(project Waarderende Gemeenteopbouw),
➢ zoekt met een frisse blik naar samenwerking, zowel binnen de wijkgemeente als binnen PKN
Barendrecht, waarbij iedereen van jong tot oud zich gehoord en gezien weet, een bruggenbouwer,
➢ (onder)kent de uitdagingen die christen-zijn in deze tijd met zich meebrengt en kan de gemeente
daarin inspireren, bemoedigen en enthousiasmeren,
➢ weet zich betrokken bij het jeugdwerk.
Prediking en eredienst
De predikant:
➢ is een gepassioneerd verteller, die de Bijbelse boodschap predikt en vertaalt, zodat deze betekenis
krijgt voor het dagelijks leven en aansprekend is voor ‘jong’ en ‘oud’,
➢ heeft kennis en kunde van de liturgie om met ons te zoeken naar vernieuwing met respect voor het
vertrouwde,
➢ zoekt samenwerking met andere betrokkenen in de eredienst, zoals o.a. de kindernevendienst, de
tienertalk, de cantor-organist en de ZWO-werkgroep .
Pastoraat en Diaconaat
De predikant:
➢ houdt zich actief bezig met pastorale zorg onder gemeenteleden, zowel pro-actief als naar aanleiding
van een verzoek van gemeenteleden ,
➢ werkt samen met ambtsdragers, contactpersonen en vrijwilligers, mede om op de hoogte te blijven
wat er leeft onder gemeenteleden,
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➢ voelt zich betrokken en toont belangstelling voor diaconale en maatschappelijke activiteiten zoals de
Bethelbazar, Stichting Present, Veranderdag en de Voedselbank,
➢ geeft samen met ambtsdragers en andere vrijwilligers invulling aan de maatschappelijke rol van de
kerk in de samenleving.
Organisatie en beleid
De predikant:
➢ heeft een eigen visie en is bereid mee te denken over het (door)ontwikkelen, actualiseren en/of in
praktijk brengen van het beleidsplan ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’,
➢ participeert in het plaatselijke predikantenoverleg en onderhoudt contacten met de plaatselijke R.K.
parochie,
➢ staat open voor andere manieren van kerkbeleving zoals bijvoorbeeld gespreksgroepen,
koffieochtenden en verjaardagvieringen voor ouderen, en stimuleert hiermee onderling pastoraat.
Woonplaats
De predikant:
➢ is bereid om binnen de gemeente Barendrecht te wonen. Een pastorie is beschikbaar.
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