Profielschets van een predikant voor de Protestantse gemeente Feanwâlden/
Feanwâldsterwâl
De Protestantse gemeente Feanwâlden en Feanwâldsterwâl is een pluriforme gemeente in het
noordoosten van de provincie Fryslân.
We zoeken een predikant(M/V) voor 0,8-1 fte die past bij het karakter van onze gemeente en
die mee vorm kan geven aan de zaken waarnaar we streven zoals geformuleerd in het
beleidsplan.

De predikant die wij zoeken:
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Werkt vanuit zijn/haar persoonlijke integriteit als medegelovige aan deze visie en missie.
Legt makkelijk contacten zowel binnen de gemeente als in het dorp en neemt hierin
initiatief en onderhoudt deze.
Weet mensen, jong en oud, binnen en buiten de kerk, te betrekken in de zoektocht naar
God, en vertrouwd te maken met de inhoud van het geloof.
Brengt samenwerking tussen de diverse leden en commissies tot stand en geeft hieraan
richting en sturing.
Hij/zij maakt gemeenteleden enthousiast, stimuleert het gesprek en de ontmoeting en
werkt hier nadrukkelijk aan.
Onderkent gevoelens en behoeften van mensen en hun omgeving en kan samenwerken
en bruggen bouwen tussen generaties en tussen mensen die verschillen wat betreft
karakter, geloofsbeleving en maatschappelijke positie.
Kan doelmatig blijven handelen door het veranderen van houding of denkwijze wanneer
de omstandigheden of de gesprekspartner daarom vragen.
Kan als pastor fungeren in de gemeente, in allerhande situaties van ‘normale’ persoonlijke
aandacht en weet te luisteren naar de verhalen van mensen, waarmee zij worstelen, waar
ze zich over verheugen of waarover ze verdriet hebben. Hij/zij heeft een open en
luisterende houding, heeft invoelingsvermogen en is communicatief vaardig.
Hij /zij is goed in zelfreflectie en weet deze kracht te benutten ten dienste van de
gemeente.

Wij vragen van de predikant vooral dat hij/zij:
●
●

●

Het Woord als medegelovige weet te vertalen naar de huidige context en daaraan bij de
zondagse eredienst met een verzorgde liturgie en eigentijds taalgebruik inhoud geeft en
sturing kan geven aan afwisselende muzikale vormgeving.
Nadrukkelijk vorm geeft aan gemeente- opbouw en door middel van initiëren en
stimuleren van gespreksgroepen rond actuele thema’s (vorming en toerusting) de
gemeente op weg helpt in de zoektocht naar God en elkaar en daardoor een stimulans te
geven aan versterking van het geloofsleven en een verbinding tussen gemeenteleden te
bevorderen.
Digitaal vaardig is en (social) media weet te gebruiken.

Wij bieden een predikant:
●

Een geloofsgemeenschap die openstaat voor impulsen die een nieuwe predikant kan
bieden.
● Woonruimte in de vorm van een pastorie in het centrum van het dorp.
● Arbeidsvoorwaarden conform de generale regeling van de Protestantse Kerk Nederland.
Contacten lopen via de secretaris van de beroepingscommissie:
Gerk van der Veen
tel: 06-11860507
e-mail: gerkenreinie@hotmail.com

