Profielschets vacature tweede predikant NGK De Ontmoeting

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf
De predikant die wij zoeken weet de boodschap van God - Hem liefhebben en je naaste als jezelf uitstekend te vertalen naar de praktijk van alledag. Hij laat dat op aanstekelijke wijze zien in de
prediking, toerusting en in zijn persoonlijke levenswandel.

Focus op jeugd
Jongeren vormen een kwetsbare groep. Als predikant bent u zich daar terdege bewust van en
erkent dat onze jeugd daarom een specifieke focus verdient. Dat is niet: pamperen of naar de
mond praten. We zoeken een predikant die jongeren, hun cultuur en belevingswereld kent, herkent
en erkent. Als predikant draagt u actief bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de grote
groep jeugd die onze gemeente rijk is.

Focus op missionaire grondhouding
NGK De Ontmoeting zoekt een predikant die persoonlijk bewogen is met de mensen die God niet
kennen. Het gaat om een predikant met een missionaire grondhouding die de gemeente wil
toerusten en voortdurend en in alle omstandigheden van het leven mensen met het Evangelie wil
bereiken.

Focus op diepgang in prediking
We zoeken diepgang in de prediking. Een preek moet het hart raken. Dat vraagt moed. We zoeken
een predikant met liefde voor het Woord van God die de gemeente hieruit onderwijst en aanspoort.

Kenmerken/kwaliteiten/gaven
Samengevat zoekt NGK De Ontmoeting een predikant die:
1. bereid en in staat is tot samenwerken en zich laat coachen door anderen zodat er sprake is
van een goede leergemeenschap tussen beide predikanten en kerkenraad;
2. een pastoraal bewogen grondhouding heeft voor wat er speelt in het leven van mensen;
3. beleidsmatig denkt en beleid samen met andere gemeenteleden wil uitvoeren;
4. bereid is goed te luisteren en in staat is te relativeren;
5. een goede balans weet te vinden tussen luisteren, leren van anderen en leiding geven;
6. een goede balans weet te vinden tussen studie en zichtbaar aanwezig zijn in de gemeente;
7. een opbouwende rol in de kringteams inneemt;
8. een koppeling weet te maken tussen de inhoud van zijn prediking en het leven van
gemeenteleden;
9. zo kan omgaan met tegenstellingen dat hij een verbindende rol kan spelen tussen diverse
‘kleuren’ in de gemeente;
10. zich herkent in onze missie en visie;
11. openstaat voor samenwerking met andere kerken.

Overig
1. Er bestaat grote voorkeur voor een jonge predikant (leeftijdsindicatie 30-45 jaar).
2. Vertel ons wat uw droom of passie is.

Over NGK De Ontmoeting
NGK De Ontmoeting Voorthuizen/Barneveld is een streekgemeente. We vormen een veelkleurige,
gastvrije en relatief jonge kerk die zo’n 900 leden telt. Wij erkennen Jezus Christus als onze
Verlosser. Het Woord van God staat centraal en daar doen wij niets bij, maar ook niets af. Zie
verder onze website: www.ngkdeontmoeting.nl/wie-zijn-wij/
Via het Downloadplein treft u op deze site tevens onze missie en visie aan.

