Profielschets van de te beroepen predikant/predikante voor
de vrijzinnige wijkgemeente van bijzondere aard “Oudshoornse Kerk”te
Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld
statement:
“De Oudshoornse Kerk is een open, pluriforme en tolerante kerkelijke gemeenschap,
waarin het vrijzinnige geloofshart klopt in de wekelijkse kerkdiensten, in de pastorale
ontmoetingen, rondom de diaconale activiteiten en in de diverse kringen en andere
samenkomsten. Mensen kunnen hier terecht om zelf antwoorden te vinden op hun
zingevingsvragen, gesteund door anderen die ook daarnaar op zoek zijn.
Wij willen in contact komen met een predikant(e) (67% - 0.67fte),
die met ons wil werken aan de volgende taken:
In de Eredienst:
• Als voorganger de rijkdom van Bijbelteksten weet te vertalen naar het handelen in
het dagelijks leven en daarbij kan putten uit samenleving, cultuur en wetenschap.
Met een open houding die per definitie ook een kritische is, willen we
gezamenlijk zoeken naar antwoorden op de vragen van onze tijd, zoals die aan de
orde zijn in de samenleving, cultuur, kunst, natuur en wetenschap. Daarbij speelt
geloof een belangrijke rol als bron van inspiratie en bezinning. Het gezamenlijke
zoeken is belangrijker dan het mogelijke antwoord. Een ieder heeft de opdracht
zijn levensvragen zelf te beantwoorden en zo draagt ieder een stukje van het
antwoord in zich.
• Als voorganger theologisch goed onderlegd zijn en in staat zijn dat ook uit te
dragen (voor verschillende opleidingsniveaus)
• Als voorganger een goed spreker zijn in het openbaar waar je geïnteresseerd naar
luistert en geboeid door raakt
• Als voorganger, een predikant die nadrukkelijk ook kennis heeft van liturgie en
kerkmuziek en daarmee een samenwerking construeert met de muzikale
ambtsdragers en ook kijkt naar de vorm van de vieringen met als oerbron de
synagogale vieringen, de vieringen van de vroege kerk en wat onze tijd vraagt
van liturgievieren.
In het pastoraat zoeken we een predikant(e):
• Met een toon van transparantie, een klimaat van openheid.
• Die warme aandacht aan mensen geeft.
• Die een gids voor zoekende wil zijn.
• Die makkelijk nieuwe contacten legt en gastvrij is.
• Die gespreksgroepen kan stimuleren en/of begeleiden.
• Die levensverbintenissen (lhbti) wil zegenen.
• Die zich ook mengt in de Alphense samenleving en in het bijzonder de jongere
generatie om het vrijzinnige gedachtengoed te verkondigen en te promoten. Dit
mede om de continuïteit van de Oudshoornse kerk te bevorderen door de aanwas
van jongere gemeenteleden.
In de organisatie zoeken we iemand die:
• Onze vrijzinnige identiteit bewaakt
• Gebruik wil maken van moderne technieken om contacten met en tussen
gemeenteleden te verstevigen
• Actief mee zoekt naar eigentijdse aansprekende vormen van gemeente zijn
• Onze zelfstandige, vrijzinnige, wijkgemeente vertegenwoordigt binnen
de centrale PKN-gemeente Alphen aan den Rijn- Oudshoorn/Ridderveld

Kenmerken:
➢ Enthousiasme/humor/energiek – ervoor willen gaan
➢ Bevlogenheid, gepassioneerd zijn
➢ Niet gebruik makend van standaard teksten, in staat zijn kleur aan woorden te
geven
➢ Verbindend kunnen optreden
➢ Empathisch vermogen
➢ Vanuit betrokkenheid flexibel met tijd om kunnen gaan
Basisvereisten:
- Theologie drs of MA (nieuwe stijl)
- Goed en gemakkelijk kunnen schrijven
- Een goed spreker
- Theologisch goed onderlegd
- Ervaring in het ambt van predikant

