Pro elschets Predikant
De Gereformeerde Kerk Lunteren is een open en diverse gemeente waarin we met vier
generaties als gemeente van Christus met elkaar verbonden willen zijn om elkaar te
inspireren, te ondersteunen en te verdiepen in ons geloof.
Wij zoeken een predikant(e) die leeft en werkt vanuit Gods Woord. Daardoor geïnspireerd is
om zo anderen te kunnen inspireren. De predikant(e) kan verbinden tussen generaties,
kerkelijke achtergronden, groepen en verbanden binnen de gemeente. Een teamspeler die
open staat voor initiatief uit de gemeente, en dat weet te stimuleren en te richten.
De predikant(e) vervult taken op het gebied van de eredienst, pastoraat, vorming en
toerusting en organisatie en beleid. Voor onze gemeente geldt dat de belangrijkste daarvan
de eredienst is. De tweede, daaraan gelijk, is het pastoraat. Ten aanzien van de andere
taken zien we de rol van de predikant(e) meer coachend en adviserend.
Wat wij zoeken is iemand die..
•

Verkondiging voorstaat vanuit de bijbel en deze in heldere taal toegankelijk en
toepasbaar kan maken, ook voor de jeugd

•

Verbindend kan zijn tussen generaties, kerkelijke achtergronden en
(inter)gemeentelijke verbanden en groepen

•

Er plezier in heeft om jeugd en met name jongere volwassenen (25 t/m 45 jaar) aan
te spreken, te betrekken en uit te dagen.

•

Het vermogen heeft om kerkelijk werkers (pastorale teams, kindernevendienstleiding,
catechese-team, soos- en clubleiding) toe te rusten en te coachen

•

Pastoraal betrokken is bij verschillende generaties gemeenteleden en voor hen een
gesprekspartner kan zijn

•

In staat is om open en constructieve samenwerkingsrelaties met andere gemeenten
binnen Lunteren te onderhouden en te versterken.

•

Bereid is onderdeel te zijn van een dorpse gemeenschap

fi

Wij bieden:
•

Een dienstverband van 0,8 fte

•

Een betrokken gemeente waarin het geloof in alle diversiteit wordt beleefd en
vormgegeven

•

Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling

•

Een vrijstaande pastorie in het centrum van Lunteren

