
Vanwege het vertrek van onze predikante naar een nieuwe gemeente zijn wij op zoek naar

een:

PREDIKANT (M/V) 50%

Vrijzinnig protestantse gemeente Open Pastoraat

Het Open Pastoraat is de vrijzinnig protestantse gemeente in Gorinchem. Binnen het Open Pastoraat

is er ruimte voor je persoonlijke zoektocht door het leven in onderlinge ontmoeting en

verbondenheid, door geloof en kerk te beleven en je erdoor geraakt te voelen.

Het Open Pastoraat plaatst zich als gemeente aan de progressieve kant van de Protestantse Kerk en

heeft een open karakter. Daardoor heeft de gemeente een regionale aantrekkingskracht voor een

relatief grote groep mensen van buiten Gorinchem.

Het Open Pastoraat is een gemeente die in leeftijdsgroepen evenwichtig is verdeeld. Het Open

Pastoraat wil de komende jaren verder toegroeien naar een op de maatschappij en haar leden

gerichte, flexibele en duurzame kerk, met een aanbod van activiteiten op de rand van de kerk en

samenleving. Het is een open en samenbindende gemeenschap waarin omgezien wordt naar elkaar,

de maatschappij en de wereld. Deze continue ontwikkeling in vernieuwende vormen van vrijzinnig

protestants geloven krijgt plaats in de visie ‘pionierend de toekomst in’.

Belangrijk in het gemeentezijn is een eigentijdse benadering van theologie en liturgiek, waarbij vragen

aan de orde zijn van geestelijk en materieel welzijn, van arm en rijk, van politiek en milieu.

Uitgangspunt in alle beleid is dat uitgegaan wordt van:

 de eigen kracht van mensen in en rond de gemeente;

 het ‘samen kerk-zijn’ in het bredere verband van de Protestantse Kerk, de Protestantse

Gemeente Gorinchem en oecumenisch verband met andere religies en kerkgenootschappen;

 de kerk met een rol van (maatschappelijke) betekenis.

Het Open Pastoraat is één van de vier wijkgemeenten in de Protestantse Gemeente Gorinchem. Voor

de fusie tot één protestantse gemeente behoorde het Open Pastoraat tot de Hervormde Gemeente

Gorinchem.



Jouw profiel

Eigentijds

De gemeente verwacht van haar predikant dat hij een open oog heeft voor de belevingswereld en de

noden en behoeften van mensen van deze tijden. Hij spreekt de mensen, ook aan de rand van kerk en

samenleving, aan door de taal van deze tijd te gebruiken. Hij doet dat vanuit de joods-christelijke

traditie en vanuit een vrijzinnig protestants perspectief en zoekt daarbij naar vormen voor een

eigentijdse zingeving en spirituele beleving. Er zal vanuit de kerk een voortdurende reflectie moeten

plaatsvinden op de ons omringende maatschappij en cultuur. Die reflectie zal haar weerslag vinden in

de prediking, de liturgie en het pastoraat.

Spiritueel en praktisch

De gemeente verwacht van de voorganger dat hij het Christen-zijn niet alleen vormgeeft in

contemplatieve benadering, maar dat ook doet in de verhouding van mens tot mens in de concrete

situatie waarin wij leven en waarin wij een betekenis proberen te geven aan ons ‘zijn’ in deze wereld.

De consequentie hiervan is dat in de prediking en in de verhoudingen tot gemeenteleden altijd een

verbinding gezocht zal worden tussen spiritualiteit en praktisch handelen.

Communicatief

De cultuur in de gemeente kenmerkt zich door ‘dialoog’. De gemeente verwacht van de predikant dat

hij communicatief vaardig is en de dialoog in en met de gemeente faciliteert en ondersteunt. De

regionale aantrekkingskracht van het Open Pastoraat geeft de gemeente kleur. Sommigen spreekt de

vrijzinnig protestantse traditie erg aan, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot modern

theologische uitleg en experimenten met liturgie. De gemeente is hierin de afgelopen jaren meer

uitgesproken divers geworden. De predikant kan de vertaling maken in verschillende

communicatiewijzen in de gemeente, met de verschillende leeftijdsgroepen en tussen de gemeente en

andere wijkgemeenten.

Jouw werkzaamheden

 Je hebt een stimulerende rol in het omzien naar elkaar (pastoraat). Je bent inzetbaar voor

crisispastoraat en in langdurige complexe pastorale situaties. Je ondersteunt een team van

pastoraal ouderlingen, pastoraal medewerkers en bezoekwerkers.

 Je hebt een voortrekkersrol in de vorming en toerusting van de gemeente, gemeenteleden en

ambtsdragers en je draagt bij aan het brede toerustingsprogramma in de Protestantse

Gemeente Gorinchem. Je hebt daarbij ook in het bijzonder aandacht voor de groep tieners,

twintigers en dertigers.

 Je draagt actief bij aan de missionaire opdracht van de gemeente. De brede oecumenische

opdracht erop uit te treken, de dialoog te zoeken en er in de ontmoeting te zijn voor de

anderen is jou op het lijf geschreven. Vanuit een vrijzinnig perspectief kijk je naar de Bijbel en



vertel je daarover. Deze missionaire activiteiten zullen met het beleidsplan Pionierend de

toekomst in, ook vorm moeten krijgen. We vragen de predikant hieraan actief bij te dragen.

 Je hebt een stimulerende rol in de diaconale taak van de gemeente. Je hebt oog voor de

noden in de samenleving en je draagt actief bij aan de praktische diaconale uitwerking. Daar

zijn niet alleen de diakenen voor én de predikant is niet alleen voor het pastoraat. Het

vormgeven van het omzien naar de zieken, de armen en hen die recht gedaan moet worden is

een taak voor de diakenen en de predikant. Je betrekt de noden in de samenleving (de

wereldse zaken) ook in de overweging.

 Je bent expliciet merkbaar ondersteunend en stimulerend bij de inzet van betrokken en

gepassioneerde vrijwilligers. Je geeft zo, samen met de kerkenraad, vorm aan

vrijwilligersmanagement.

 Je levert, vanuit een eigen (theologisch) perspectief, een bijdrage aan de ambtelijke

vergaderingen en de bijeenkomsten van het ministerie en de ring. Het ministerie is het

samenwerkingsverband van alle predikanten in dienst van de Protestantse Gemeente

Gorinchem en de ring van alle predikanten uit de classis Gorinchem

(Alblasserwaard/Vijfheerenlanden). We vinden het van belang dat je (ook al ben je in deeltijd

voor ons aan het werk) ook actief deelneemt aan de bijeenkomsten van het ministerie en de

ring. Daar kan je met gelijken praten over het vak, kennis opdoen, ervaringen en zorgen

delen. Dit voorkomt mede dat je teveel 'alleen' staat in de eigen gemeente. Zo draag je mede-

verantwoordelijkheid voor het vormgeven van spiritueel kerkelijk leiderschap.

 De predikant is herder en leraar van de gemeente. Dit vraagt ook een vorm van (spiritueel)

leiderschap; er durven en kunnen staan en zijn voor de gemeente als het nodig is. Maar ook in

bijvoorbeeld kerkenraadsvergaderingen de spirituele lading geven aan een onderwerp, vanuit

dat perspectief meedenken en besluitvorming aanvullen. In het Open Pastoraat hebben we

een redelijke functionerende afspraak: de voorzitter van de kerkenraad is (in het gezamenlijke

verband van de kerkenraad) verantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken, de predikant voor

de geestelijke/spirituele zaken.

Meer informatie?

Meer informatie over het leven en werken van het Open Pastoraat, het profiel en de

achtergrondinformatie is te vinden op onze website www.openpastoraat.nl. U kunt ook

contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie de heer Martin Geerars,

via onderstaand e-mailadres. Voel jij je aangesproken? Reageer dan via

beroepingscommissie@openpastoraat.nl.

.

http://www.openpastoraat.nl
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