Profielschets Predikant
Protestantse Gemeente Poortugaal
Januari 2021
CONCEPT dd 19 NOVEMBER 2020, BESPROKEN IN DE KERKENRAAD VAN 23
NOVEMBER 2020.
Concept vastgesteld in de kerkenraad van 18 januari 2021 en in het kerkblad
voorgelegd aan de gemeente waarop geen reacties zijn ontvangen en de
profielschets daarmee definitief is vastgesteld.
Deze profielschets predikant van de Protestantse Gemeente te Poortugaal is opgesteld nadat de
gemeente vacant is geraakt. De profielschets is opgesteld door de kerkenraad eind 2020.Dit
document volgt de aanwijzingen van PKN Nederland. In aparte documenten worden de kerkelijke
gemeente en de burgerlijke gemeente Poortugaal beschreven.

Profielschets predikant (1 fte) Protestantse Gemeente Poortugaal*
De te beroepen predikant (hierna genoemd ‘de predikant’) voelt zich aangesproken tot het
inhoudelijke profiel zoals omschreven in de gemeenteschets. Hij kan zich vinden in verschillende
manieren van geloven en geloofsbeleving binnen onze veelkleurige gemeente. De gemeente gaat
ervan uit dat de predikant de werkzaamheden, die in de kerkorde aan de predikanten zijn
toevertrouwd, als basis hanteert. Om die reden worden in het vervolg van deze profielschets de
punten benoemd die naar de mening van onze gemeente in de komende ambtsperiode specifieke
aandacht vragen.

Gemeente
In januari 2019 hebben de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente zich verenigd tot één
Protestantse Gemeente Poortugaal. We zijn een gemeente waar veel energie in zit, en na het vertrek
van onze vorige predikant (na 14 fijne jaren) is het nu tijd om door te groeien als nieuw gevormde
gemeente. Omdat het proces van vereniging vooraf is gegaan door een jarenlang proces van
geleidelijke samenvoeging voelt onze ‘jonge’ gemeente toch al heel vertrouwd. De gemeente heeft
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het verlangen om verschillende geloofsbelevingen een plek te geven, en ook verschillende generaties
met elkaar verbinden. De plek van kinderen en jongeren in de gemeente verdient bijzondere
aandacht.

Eredienst
De predikant weet in de eredienst vanuit een duidelijk merkbaar levend geloof, het verlangen op te
wekken naar een relatie met God en naar verbondenheid en gemeenschap met elkaar. Hij legt de
Bijbel uit in relatie met de actualiteit en het dagelijks leven. Hij houdt zijn verkondiging kernachtig
zonder de diepgang te verliezen. Hij prikkelt daarbij de gemeenteleden en zet hen aan tot nadenken
zodat zij bemoedigd de week in gaan. De (herkenbare) liturgische elementen houden hierbij een
plaats in de eredienst. Het is de wens van de gemeente om uit diverse liedbundels (met name het
Nieuwe Liedboek en Opwekkingsliederen) te zingen (met ondersteuning van orgel of band) waarmee
aan de veelkleurigheid en leeftijdsdiversiteit van de gemeente tegemoet wordt gekomen. Daarbij is
het gebruikmaken van hedendaagse technieken (zoals beeld- en geluidsmateriaal) gewenst, mede
om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Deze digitale vaardigheden zijn
ook van belang gebleken in deze Corona-periode, bijvoorbeeld voor het leiden van digitale
gesprekskringen. De (herkenbare) liturgische elementen houden hierbij een plaats in de eredienst.

Vorming en toerusting
Zoals uit de profielschets van de gemeente blijkt, vindt vorming en toerusting binnen onze gemeente
op diverse manieren plaats en is hierbij een grote groep gemeenteleden actief betrokken. De
predikant geeft catechese/Bijbelkring aan diverse leeftijdsgroepen binnen onze gemeente (vooral
jongeren). De predikant vindt het belangrijk om gemeenteleden, die in de diverse (jeugd-)activiteiten
het voortouw nemen, te ondersteunen zodat de vorming en toerusting doorwerken in de hele
gemeente. Hierbij wordt samengewerkt met de kerkelijke gemeenten in Rhoon.

Missionair
De predikant wil samen met de gemeente vormgeven aan de wens om pastoraal, diaconaal en
missionair ‘kerk in het dorp’ te zijn. Hij voelt zich goed bij de term ‘dorpspredikant’ en staat midden
in de maatschappij. Er is veel contact tussen de kerkelijke gemeente en partijen in het dorp, de wens
is om dit verder uit te bouwen. Na de intensieve periode van vereniging van de twee kerkelijke
gemeenten is er nu meer ruimte om ons voornemen om een herberg in het dorp te zijn verder uit te
bouwen.
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Geestelijk leiderschap
De predikant geeft geestelijk leiding aan het gemeentewerk. Dit betreft geestelijk leiderschap binnen
het kerkenraadswerk en bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan. De predikant werkt samen
binnen het pastoraal overleg om invulling te geven aan het pastoraat binnen de gemeente.

* I.v.m. de leesbaarheid van deze profielschets wordt gesproken over ‘hij’ maar dit kan indien
gewenst worden vervangen door ‘zij’.
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