Profiel predikant Blaricum
De Protestantse Gemeente te Blaricum zoekt naar een predikant (m/v), max. 0.8 FTE,
die zijn persoonlijkheid, spiritualiteit en geloofsbeleving wil verbinden met onze
veelkleurige gemeente. Ter voorbereiding op de vervulling van deze vacature is een
profiel van de gemeente gemaakt en is het beleidsplan geactualiseerd voor de periode
2021 - 2025. Deze documenten zijn beschikbaar op de PGB-website
www.protestantsegemeenteblaricum.nl (via ONZE DORPSKERK > Missie, Profielen en
Beleid).
De predikant die wij zoeken:
•
•
•
•
•

heeft er plezier in bruggen te bouwen tussen heel verschillende mensen
betreffende karakter, geloofsbeleving en maatschappelijke positie zonder zelf een
dominante positie in te nemen of ondergesneeuwd te raken.
weet de gemeente te betrekken in een zoektocht naar het geheim van God
waarbij het dagelijks leven steeds in beeld is zonder belerend te zijn.
heeft visie en is in staat de gemeente vanuit een jarenlange oecumenische traditie
mee te nemen naar nieuwe vormen van kerk zijn passend bij de tijd van nu en
gericht op de toekomst van de gemeente.
is iemand die zelf initiatieven neemt om mensen binnen en buiten de kerkelijke
gemeente met elkaar te verbinden.
heeft oog voor alle mensen en richt zich, gezien de demografische samenstelling
van de gemeente Blaricum e.o., samen met de ouderlingen en
wijkcontactpersonen, primair op de leeftijdsgroep 45+.

Wij vragen van de predikant vooral:
•
•
•
•
•

dat hij / zij op inspirerende wijze voorgaat in de zondagse dienst zodat mensen
worden aangesproken.
dat hij / zij samen met de ouderlingen en wijkcontactpersonen in brede zin omziet
naar gemeenteleden en dorpsgenoten.
dat hij / zij mede inhoud geeft aan de vorming en toerusting in de gemeente.
dat hij /zij een stimulerende impuls geeft aan het groeiende vertrouwen binnen de
kerkenraad en de gemeente.
dat hij / zij de bestaande samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en
de lokale gemeenschap verder vorm en inhoud geeft.

Wij bieden een predikant:
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de generale regeling van de Protestantse Kerk
Nederland.
hulp bij het zoeken naar passende woonruimte in Blaricum.
een geloofsgemeenschap die verlangt naar een nieuwe dominee.

Gelet het bovenstaande denken wij aan een predikant(e) met (ruime) werkervaring die
toe is aan een nieuwe standplaats.
Contact via de secretaris van de beroepingscommissie:
dhr. R. de Fouw ( bercie-secr@protestantsegemeenteblaricum.nl )

Vastgesteld door de kerkenraad-PGB, 3 dec’20

