Profielschets predikant Hervormde Gemeente Rhoon
Algemeen
Deze profielschets is door de beroepingscommissie na een zorgvuldig proces van bezinning opgesteld. Tijdens dit
proces hebben we ons afhankelijk geweten van onze Hemelse Vader.
We zoeken een predikant die een actuele Bijbelse prediking voorstaat en daarbij een duidelijke toespitsing op de
persoonlijke beleving centraal stelt. Omdat onze vanouds confessionele gemeente een behoorlijke breedte van
het kerkelijk spectrum bestrijkt, zoeken wij een predikant die samenbindend kan werken. De profielschets van
de te beroepen predikant is nauw verbonden aan de beschrijving van de gemeente en het beleidsplan en dient
daarom in samenhang met die documenten gelezen te worden.

Persoon
De beoogd predikant weet zich door God geroepen. Hij heeft een presentatie die boeit en bindt. Hij moet kunnen
omgaan met tradities, waarbij hij zich (ook) verwant weet aan de evangelische geloofsbeleving. Hij verricht zijn
werkzaamheden in goed overleg met de kerkenraad. Hij is in staat om met jongeren en ouderen in de gemeente
actief contacten te leggen én beleeft hier ook plezier aan. Hij is een prettige persoonlijkheid die gemakkelijk
omgaat met mensen en in staat is om hen samen te binden en te inspireren. Hij zal een bindende persoon moeten
zijn tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk ter plaatse en staat open om de samenwerking
te bevorderen met het oog op samengaan op middellange termijn.

Erediensten, liturgie en prediking
De erediensten vormen het hart van de activiteit in onze gemeente. We gaan met zorg om met de eredienst, de
liturgie en de prediking. De ontmoeting ”onder het woord” is ons verlangen. De prediking dient met zorg, goed
voorbereid te gebeuren en doet een appél op leer en leven van alle gemeenteleden. Juist in de prediking wordt
de gemeente gevormd en geleid.
De predikant
• gaat voor in de erediensten als dienaar van het Woord, waarbij zowel de gereformeerde beginselen als
evangelische elementen doorklinken in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik;
• schenkt in een heldere prediking, toegepast naar deze tijd en cultuur, aandacht aan geestelijke vragen
van jongeren en ouderen;
• is in staat op duidelijke en praktische wijze de boodschap van Gods Woord te brengen, zowel vermanend
als vertroostend, maar ook lerend en bemoedigend;
• besteedt in de eredienst aandacht aan de kinderen die naar de kinderdienst gaan;
• spreekt in het bijzonder de tieners, jongeren en hun ouders aan;
• denkt mee over de invulling van de bijzondere diensten en kan hierin ook voorgaan.

Catechese, jongerenwerk
We dragen met de gehele gemeente en in het bijzonder de kerkenraad verantwoordelijkheid voor het ‘leren
geloven’ van onze (jonge) gemeenteleden. Onze predikant is ervan overtuigd dat hij herder en leraar is en zo
ook zijn onderwijzende taak opvat en/of weldoordacht delegeert.
De predikant
• heeft een belangrijke rol in de catechese, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt
inhoud aan de catechese geven;
• geeft zelf de (belijdenis) catechese;
• is actief betrokken bij het jeugdwerk in onze gemeente en is voor de jeugd en de leiding een inspirator;
• is in omgang en taal herkenbaar voor jongeren.

vorming en toerusting
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeenteleden groeien in het geloof en worden gevormd, zowel
persoonlijk als gemeente-breed. Centrum voor leren zijn de zondagse kerkdiensten waarbij aan de
middagdienst een bijzonder karakter gegeven kan worden. Kinderen en jongeren horen helemaal bij de
gemeente. Jezus zegt immers: ”laat de kinderen tot mij komen.” Voor de kinderen is er nevendienst en zijn er
kinderclubs. Voor de jongeren is er catechese, tienerclubwerk, de jeugdvereniging en het 20+ netwerk. Ook is
er een bijbel- en gebedskring. Tevens leeft er de wens dat er toerusting geboden wordt aan hen die een
specifieke taak hebben binnen de gemeente zoals, ambtsdragers, bijbelkringleiders, jeugdleiders etc.
De predikant
• stimuleert deelname aan gemeentevormende activiteiten, zodat we groeien in onderlinge
verbondenheid en eenheid;
• en kerkenraad zijn actief betrokken bij het organiseren van en het deelnemen aan
toerustingsactiviteiten;
• is actief betrokken bij jeugd en kringwerk;
• neemt zelf deel aan de gebedskring en bijbelkring.

Pastoraat, diaconaat en missionair werk
In deze thema’s wordt zichtbaar waar onze kerkelijke gemeenschap Rhoon voor staat. Ontmoeting en zorg voor
elkaar zijn kernthema’s en de gerichtheid op mensen buiten onze gemeenschap is hoorbaar in het
zendingsbevel van Jezus Christus. Ook daar willen we gehoor aan geven.
De predikant
(Pastoraat)
• geeft samen met de kerkenraad vorm en inhoud aan het pastorale werk;
• beheerst de pastorale vaardigheden om te luisteren, te troosten en ook de mensen ‘aan te spreken’;
• is een betrokken pastor met belangstelling en deskundigheid voor pastorale vragen;
• stemt regelmatig af met ambtsdragers betreffende pastoraal beraad, weet te delegeren en te
motiveren;
• besteedt in het bijzonder aandacht aan (jonge) ouders met opgroeiende kinderen en hun vragen rond
geloofsopvoeding;
• is met name betrokken bij bijzonder pastoraat, zoals ziekte, stervensbegeleiding, e.d.
(diaconaat)
• geeft samen met de kerkenraad vorm en inhoud aan het diaconale werk;
• is gericht op diaconale taken en activiteiten in eigen gemeente en daarbuiten;
• heeft oog voor de zwakkere in de samenleving;
• heeft oog voor en stimuleert de diakenen én de gemeente om veranderingen in de ‘zorgzame
samenleving’ adequaat op te pakken en de diaconale taak van de kerk te versterken.
(evangelisatie en zending)
• geeft samen met de kerkenraad vorm en inhoud aan het missionaire werk;
• is in staat om de gemeente zodanig toe te rusten dat zij die missionaire gerichtheid kan uitstralen in
pastorale en missionaire contacten;
• weet goed om te gaan met gemeenteleden en bezoekers van de erediensten die geen kerkelijke
achtergrond hebben;
• heeft oog voor de burgerlijke gemeente en is “zichtbaar” in Rhoon.

Ten slotte
Bij het lezen van deze profielschets is het goed om te bedenken dat wij ”een gewoon mens” zoeken. Wij willen
benadrukken dat de beoogd predikant van onze gemeente zich met name mag richten op de prediking, jeugd
en jongvolwassenen in de gemeente. Binnen kerkenraad en gemeente mogen we elkaar tot een hand en een
voet zijn. Bovendien weten wij dat onze activiteiten en kwaliteiten afhankelijk zijn van het werk van de Heilige
Geest.
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