
   

  
Profielschets voor een te beroepen predikant voor de  

Gereformeerde wijkgemeente Centrum te Hoogeveen 

aansluitend bij het werkplan 

 
De Gereformeerde wijkgemeente Centrum wil in contact komen met een predikant t.b.v. de 

Hoofdstraatkerk. De wijkgemeente is op 13 april 2016 bijeen geweest om op basis van 

gesprekken aan te geven wat voor predikant vruchtbaar zou kunnen werken. Naar 

aanleiding daarvan is een profielschets gemaakt. Kort samengevat zoeken wij een ervaren 

predikant die aansprekende preken houdt en een beminnelijk pastor en teamwerker is. 

  

Predikant functie  

Voor deze functie is 0,66 FTE beschikbaar. De vacature bestaat sinds juni 2015. 

Door het College van Kerkrentmeesters zal in overleg met de predikant gezocht worden naar 

huisvesting binnen de gemeente Hoogeveen. 

  

Wat verwachten wij van de predikant  

 Eredienst 

• De predikant geeft op een hedendaagse wijze vanuit de bijbel richting en uitleg over het 

evangelie van Jezus Christus. 

• De predikant is een PKN predikant die rekening houdt met verschillende 

geloofsbelevingen in de gemeente, waaronder ook een evangelische geloofsbeleving. 

• De predikant geeft vorm aan erediensten waarin jong en oud zich thuis voelen. 

 

Pastoraat 

• We zoeken iemand die gemakkelijk contact legt en goed kan luisteren. Een inspirerende 

bruggenbouwer die door goed samen te werken een herder en leraar wil zijn. 

• De Gereformeerde wijkgemeente Centrum is een gemeente met veel ouderen. Affiniteit 

met ouderen is van belang.  

• Openheid voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen is gewenst. Zij worden gezien als een 

onmisbare schakel in het kerk zijn.   

 

Vorming en toerusting 

• De vorming en toerusting betreft voornamelijk gesprekskringen en toerustingwerk voor 

bijvoorbeeld vrijwilligers en kader.  

 

Organisatie en beleid 

• Actief meedenken in beleidszaken. Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan een aanpassing 

van de organisatiestructuur om pastorale zorg in de nabije toekomst te kunnen 

waarborgen. 

• Ervaring met een ‘gereformeerde’, ‘bottom-up’ manier van werken is van belang. 

• De predikant participeert in ministerie en werkgemeenschap van pastores. 

 

Diaconaat 

• Maatschappelijke betrokkenheid voor de noden dichtbij en veraf is van belang.   


