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Profielschets predikant wijkgemeente Dorpskerk  
 
Van onze nieuwe predikant verwachten wij dat hij:  
 
Algemene kenmerken 

• dicht bij God leeft.  

• de Bijbel bestudeert 

• een intens gebedsleven heeft en zowel in zijn privé als in het gemeentelijke leven de 
wil van God zoekt te volgen 

• zich verbonden weet met de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de PKN maar  
ook dat hij past binnen de Hervormde Gemeente Nunspeet in het algemeen en in de 
wijkgemeente Dorpskerk in het bijzonder 

• zich herkent in het beleidsplan van de wijkgemeente 

• een bruggenbouwer is die gemeenteleden met elkaar verbindt en mee wil werken en 
oog heeft voor alle gemeenteleden  

 

Prediking en eredienst 

• een enthousiast en inspirerend prediker/leraar is van Gods Woord, de mensen daarbij 
beweegt tot bekering en geloof in Jezus Christus en zich richt op toepassing ervan in 
het persoonlijk leven 

• hij preekt naar Schrift en belijdenis (zoals verwoord is in de drie Formulieren van 
Enigheid) 

• in zijn prediking communicatief sterk is met een helder en hedendaags taalgebruik.  

• de jongeren van de gemeente in de prediking aanspreekt 

• bereid is om in de diensten de Herziene Statenvertaling te gebruiken en de Psalmen 
wil laten zingen uit de berijming van 1773, maar ook open staat voor andere liederen 
(cfm. Beleidsplan). 

 

Gemeenteopbouw en pastoraat 

• met liefde en bewogenheid - als herder - zich van harte inzet voor het pastoraat en 
daarbij de gemeente aanspoort tot omzien naar en gebed voor elkaar 

• kerkenraadsleden in het bijzonder aanspoort en toerust in het pastoraat 

• in het bijzonder trouw zal zijn in het bezoeken van de ernstig zieken en hen die in 
crisissituaties verkeren 

• goed kan luisteren, openstaat voor mensen en een oprechte interesse heeft voor hun 
vreugde, problemen en vragen 
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• in omgang en taal jongeren aanspreekt en dit in het bijzonder doet in zijn taak als 
catecheet 

• missionair bewogen is 

 

Samenwerking en inzet 

• luistert naar wat in de gemeente leeft en samen met de kerkenraad besluiten wil 
nemen, met hen wil samenwerken en vooral samenbindend wil zijn 

• een leider is, die binnen meerdere overlegstructuren visie helpt ontwikkelen 

• een teamspeler is binnen het ministerie van predikanten 

• binnen de grenzen van Hervormd Nunspeet, zoals verwoord in het Centraal 
Beleidsplan, op een pastorale en open wijze om kan gaan met verschillen m.b.t. visie 
op geloofsbeleving, kerk, gemeente-zijn, liturgie etc. 

• initiatieven toont voor/ meedenkt met het ontplooien van diverse activiteiten die tot 
opbouw van de gemeente dienen 

 

 


