
 
  

 
 

Protestantse gemeente te Kesteren De Voorhof 

Voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, 
Dodewaard, IJzendoorn, Lienden en Ommeren 

 

 
Profiel predikant(e) 0,8 fte 

 
Wie zijn wij? 

 

In onze streekgemeente ontmoeten mensen uit verschillende dorpen elkaar 
bij de zondagse viering en bij allerlei activiteiten. We denken en geloven 
divers, twijfelen ook wel eens.  
We noemen ons modern, maar sommigen noemen zich liever midden-
orthodox, anderen vrijzinnig. We respecteren elkaar, geven ruimte aan een 
ander, maar we voelen en weten ons ook met elkaar verbonden. Als mensen 
en als gemeenschap die zich met God verbonden wil weten en in het spoor 
van Jezus wil leven en voor de ander een naaste wil zijn. 
Wie binnenkomt in ons gebouw voelt zich direct welkom. Niet voor niets heeft 
de ontmoetingsruimte een centrale plaats. 
We laten ons graag inspireren en uitdagen tijdens kerkdiensten en diverse 
(kerkelijke) activiteiten. 
Er is veel betrokkenheid bij verschillende projecten in de wereld. 
 
 
 

Wie zoeken wij? 

Een predikant die zich herkent en ook een uitdaging ziet in het volgende 
profiel: 
 

 

Typering predikant • Verbindend 

• Communicatief vaardig 

• Vernieuwend 

• Creatief 

Vaardigheden • Kan goed omgaan met jong en oud, met mensen 
aan de rand en met kernleden 

• Kan delegeren, nieuwe initiatieven ontwikkelen 
en daarvoor draagvlak creëren  

• Maakt gebruik van sociale media en moderne 
communicatiemiddelen 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

Taakvelden 

Eredienst • Vindt het een uitdaging en is in staat om 
in de verkondiging op een boeiende en 
verrassende manier te duiden wat de 
bijbelverhalen voor nu kunnen 
betekenen 

• Is op de hoogte van de verschillende 
theologische opvattingen 

• Weet te inspireren en tot nadenken aan 
te zetten 

• Vindt liturgie en muziek belangrijk, zorgt 
voor afwisselende vieringen en durft te 
experimenteren 

Jeugd en jongeren, jonge 
gezinnen 

• Houdt rekening met de leefwereld van 
jonge mensen 

• Onderhoudt contacten met deze 
doelgroep en stimuleert degenen die 
initiatieven ontplooien 

Pastoraat • Heeft aandacht voor kernleden en voor 
mensen aan de rand en weet de juiste 
toon te treffen 

• Kan vrijwilligers begeleiden en 
stimuleren 

• Weet talenten te prikkelen 

• Denkt mee bij het verder ontwikkelen 
van aanbiedend pastoraat naar 
vraaggestuurd en doelgroepenpastoraat 

Diaconaat • Is maatschappelijk betrokken 

Vorming en toerusting • Initieert zinvolle ontmoetingen buiten 
de zondagse vieringen 

Samenwerking andere 
gemeentes 

• Draagt bij aan het vormings- en 
toerustingsprogramma dat enkele 
gemeenten jaarlijks gezamenlijk 
ontwikkelen 

Organisatie en bestuur • Is coach en teamspeler  

• Weet te delegeren 

Woonlocatie • In overleg in (of rond) de regio   

 


