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De 354 leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Doorn en GKv Driebergen-Rijsenburg omstreken
zoeken een

Predikant (m/v)

voor minimaal 0,7 NGK + 0,3 FTE GKv en met minimaal 5 jaar ervaring als predikant of in een vergelijkbare
functie

om ons te leiden, enthousiasmeren, stimuleren en inspireren

Wat is onze missie?

Als gemeente willen we, geïnspireerd door de Heilige Geest:
● Gods oneindige liefde weten en ervaren door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben;
● volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is, Christus (Efeziërs 4:15);
● de liefde van God de Vader en het verlossingswerk van Jezus Christus uitstralen naar de wereld om

ons heen.

Wat zien wij als kerntaken?

Prediking en onderwijs
● Verkondigen van actuele prediking waarin Jezus Christus centraal staat, waarmee de gemeente - van

jong tot oud - wordt bemoedigd, gemotiveerd, onderwezen en toegerust tot discipelschap;
● Verzorgt en/of begeleidt de catechese voor de jongeren en verzorgt de belijdenis- en

huwelijkscatechese.

Pastoraat
● Uitvoeren van eigen pastorale taken;
● Ondersteunen van het team van pastorale werkers en ondersteunen van het onderling pastoraat

(omzien naar elkaar) voor jong en oud.

Geestelijk leiding geven aan jong en oud
● Jong tot oud inspireren om Jezus te volgen en te motiveren om daarin voor elkaar een voorbeeld te

zijn;
● Waar nodig ondersteunen van allen die een taak hebben binnen de gemeente (jeugdleiders)

Missionaire gerichtheid versterken
● Ondersteunen van gemeenteleden in de organisatie van missionaire activiteiten;
● Stimuleren van de gemeenteleden hun geloof en hun leven te delen met mensen en groepen buiten

de kerk.

Beleid
● Als lid van de kerkenraad bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid dat sturing geeft aan de

(geestelijke) groei van de gemeente; kan daarbij ook trekker zijn van bepaalde beleidsonderwerpen;
● Ondersteunen samenwerking met andere kerken.

Wat voor iemand zoeken wij?



Een christen met liefde voor God en mensen en passie voor het Woord
● die met gevoel en verstand de Bijbel op een actuele, inspirerende manier uitlegt en naar de praktijk

vertaalt en ons verder helpt bij onze levensvragen en die maatschappelijk betrokken is;
● die zich kan inleven in wat de jeugd bezig houdt, die aanvoelt hoe je jongeren individueel en in

groepsverband kan stimuleren om keuzes te maken, die oog heeft voor hun dilemma’s en
verleidingen, en die bereid is naast hen te gaan staan;

● met ruime (leidinggevende) ervaring in het pastoraat;
● die de gemeente stimuleert en toerust voor haar missionaire taak, waaronder asielzoekers;
● die vanuit een gereformeerde visie kan omgaan met een diversiteit aan opvattingen, en daarin wijs

kan optreden.

Persoonseigenschappen:
● die een verbinder is en goed met anderen kan samenwerken;
● die stressbestendig is, kan delegeren en bijdraagt aan besluitvaardigheid in veranderingsprocessen;
● die kan reflecteren op het eigen functioneren, en openstaat voor feedback.

Welke opleiding en welk werk- en denkniveau verwachten wij?
Wij verwachten van onze predikant een afgeronde predikantenopleiding en een academisch werk- en
denkniveau (bij voorkeur in het bezit van een universitair diploma op masterniveau).

NB. Dit profiel kan de gedachte oproepen dat we op zoek naar een schaap met vijf poten, echter niets is
minder waar. We hopen in gesprekken met kandidaten, met op de achtergrond dit profiel, te ontdekken
wie het beste bij ons past.


