
PROTESTANTSE GEMEENTE TE DRIEBERGEN-RIJSENBURG
WIJKKERKENRAAD CATHARIJNE

Profielschets van de nieuwe predikanten

Wijkgemeente Catharijne, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD), zoekt twee 
predikanten m/v. Het betreft twee aanstellingen, ieder voor 1fte. Hiervan is 0,4 fte specifiek 
bestemd voor een speciale opdracht: pastoraat aan mensen met een beperking.

Onze wijkgemeente, welke acht jaar geleden is ontstaan uit een samenvoeging van drie wijken, 
kenmerkt zich door een sterke veelkleurigheid.

In ons dorp wonen relatief veel mensen met een beperking en de pastorale zorg aan hen maakt 
specifiek onderdeel uit een van van deze functies. Deze taak wordt bovenwijks uitgevoerd en omvat
vier dagdelen per week.

Van onze nieuwe predikanten verwachten wij, dat zij:

* stimulerend om kunnen gaan met veelkleurigheid in Geloofsbeleving, kunnen 
omgaan met verschillen in denken en hier ruimte aan geven.

* enthousiast, eigentijds en begrijpelijk willen voorgaan in de erediensten, waarbij 
veel aandacht wordt gegeven aan schriftuitleg, de maatschappelijke context ervan 
en de persoonlijke betekenis. Wij menen dat minimaal 5 jaar ervaring als predikant 
hiervoor nodig is.

* bereid zijn in teamverband te werken.
* pastoraat en oecumene hoog in het vaandel hebben staan.
* pro-actieve netwerkers zijn met aandacht voor de kerk naar buiten.

Van tenminste één van hen verwachten wij dat zij/hij inspirerend en verbindend actief kan en wil  
zijn naar gezinnen en jongeren in onze wijkgemeente.

Van bij voorkeur één van hen verwachten wij dat zij/hij inspirerend kan omgaan met mensen met 
een beperking.

Tevens wordt van één van hen verwacht dat zij/hij ook deel uitmaakt van het College van Diakenen
en het diaconaat mede een plaats geeft in het kerkelijk werk van onze wijkgemeente.

Naast hun werkzaamheden als predikant in de wijkgemeente Catharijne, zijn de predikanten lid 
van het Team van predikanten binnen de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg (PGD). 
De predikanten van de PGD hebben naast hun taak als wijkpredikant een specifieke al of niet 
bovenwijkse taak.
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