
 
 
 
Profielschets van de te beroepen predikant 

 
Op de vergadering van 17 juni 2021 heeft de kerkenraad de profielschets van de nieuw te 
beroepen predikant vastgesteld. 
 
Achtergrond 
De Protestantse Gemeente te Steenwijk is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken 
en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk in 
Steenwijk en bieden mensen een thuis. Eén waar je verbondenheid voelt en waar iedereen met 
levensvragen terecht kan.  
 
Van een nieuwe predikant verwachten wij dat hij of zij: 
 
Prediking en eredienst 
 De Bijbelse boodschap op eigentijdse wijze weet te verkondigen, waarbij deze jong en oud. 
 Kennis en kunde van de liturgie heeft om met ons te zoeken naar vernieuwing. 
 Alle gemeenteleden bij de viering van de eredienst weet te betrekken. 

 
Gemeenteopbouw en pastoraat 
 Goed kan luisteren, openstaat voor mensen en een oprechte interesse heeft voor hun vreugde, 

zorgen en verhalen. 
 Hart heeft voor de jeugd, hun leefwereld kent en in staat is hen te bereiken. 
 Samen met de andere predikant nadenkt over en gestalte geeft aan een innovatieve wijze van 

gemeenteopbouw. 
 Mede zorg voor toerusting en ondersteuning van vrijwilligers in het pastoraat. 
 Samen met de diaconie invulling geeft aan de maatschappelijke rol van de kerk in de 

samenleving. 
 De uitdagingen (onder)kent die christen-zijn in deze tijd met zich meebrengt en de gemeente op 

eigentijdse wijze kan inspireren, bemoedigen en enthousiasmeren. 
 

Samenwerking en inzet 
 Samen met de kerkenraad en de andere predikant uitvoering geeft aan het beleidsplan. 
 Goed kan netwerken, organiseren en delegeren maar ook goed in teamverband kan werken. 
 Een verbinder is die een goede antenne heeft voor de behoeften van de interessegroepen 

binnen de gemeente. 
 

Tenslotte 
We zoeken een frisse, enthousiasmerende predikant:  
 Met innovatieve ideeën over gemeentezijn  
 die vertrouwd is met de hedendaagse media en communicatiemiddelen; 
 met een rijbewijs. 


