
Woordverkondiging. De bijbel, het Woord van God, in begrijpelijke taal vertolken voor zowel jongeren als
ouderen. We hechten aan de gereformeerde traditie waarbij eigentijdse vormen niet geschuwd worden
om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Het delen van een doorleefd evangelie zal de
gemeente vermanen, bemoedigen, uitnodigen en toerusten. 
Motiveren/verbinden. Vanuit een toegankelijke houding en enthousiasme mensen met elkaar verbinden.
Respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en geloofsbeleving en tegelijkertijd invulling geven
aan waar het Kerkelijk Centrum voor staat. 
Geestelijk leiderschap. Hedendaagse vraagstukken die vanuit de samenleving en cultuur het leven raken,
plaatsen in bijbels perspectief. In staat zijn om dit uit te dragen zowel binnen de gemeente als
daarbuiten. Gemeenteleden met een specifieke taak in de gemeente vormen en toerusten. 

Geeft hoge prioriteit aan de prediking die wordt gekenmerkt door een grondige uitleg van het Woord.
Houdt in de liturgie rekening met het veelkleurig karakter van de gemeente.
Besteedt aandacht aan kinderen die naar de kindernevendienst gaan.
Denkt mee over de invulling van de bijzondere diensten en gaat hierin voor.
Is inhoudelijk betrokken bij de maandelijkse jeugdkerk voor de jeugd van 12-18 jaar.
Gaat ongeveer 6x per jaar voor in de andere wijken van de hervormde gemeente.

Heeft in het pastoraat oog voor de breedte van de gemeente maar is bij het stellen van prioriteiten
gericht op de ‘kwetsbare gemeenteleden’.
Geeft ondersteuning aan het bezoekwerk van ouderlingen en pastoraal medewerk(st)ers door
toerustingsactiviteiten en supervisie gesprekken.
Maakt opzet voor groothuisbezoek met verwerkingsvragen aan de hand van jaarthema of ander actueel
onderwerp.

Levert een inhoudelijke bijdrage aan beleidsthema’s en denkt mee over het uitlijnen van processen om
het beleid vorm te geven.
Houd rekening met de diversiteit in de gemeente zonder de eenheid uit het oog te verliezen.
Werkt samen met de (parttime) jeugdwerker 
Heeft het belang van de gehele Hervormde Gemeente op het oog en schroomt tegelijkertijd niet de eigen
positie van het Kerkelijk Centrum vorm te geven.

Participeert in de commissie gemeenteopbouw met als speerpunt het kringwerk.
Ondersteunt het catecheseteam bij de inhoudelijke opbouw en vormgeving. 
Leidt de belijdeniscatechese en geeft aan een enkele groep catechisatie om feeling met de jongeren te
houden.

Predikant wijkgemeente “Kerkelijk Centrum” Hervormde Gemeente Ermelo in de PKN. 

Persoon 
Wij zoeken een dienaar van het Woord van God die leeft en werkt vanuit een levende relatie met Christus.
Hij zal als geestelijk leider de gemeente Gods bedoelingen duidelijk maken en aanspreken als zij hieraan niet
beantwoordt. Gods genade en vergeving worden verkondigd. Zo zal de gemeente groeien in de relatie met
Christus en gaan getuigen van zijn liefde.

Competenties

Kernactiviteiten van de predikant die wij zoeken

Eredienst

Pastoraat

Organisatie en beleid

Vorming en toerusting

Gereformeerde beginselen: Alleen door de Schrift (Sola Scriptura), Genade alleen (Sola Gratia), Geloof alleen (Sola Fide), Christus alleen
(Solus Christus), Leven tot Gods eer (Soli Deo Gloria)

Profielschets


