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Profielschets  van de 

predikant van de Hervormde wijkgemeente Centrum  

 

Predikantsplaats 

Voor deze predikantsplaats is  0,94 fte   beschikbaar gesteld. 

 

Modaliteit 

Om goed in de Hervormde wijkgemeente Centrum  in de Grote Kerk  te kunnen functioneren 

onderschrijft de predikant de hoofdlijnen voor het nieuwe beleidsplan, die als bijlage bijgevoegd zijn.  

De predikant kan zich qua modaliteitpositionering hierin herkennen. 

In de uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan wordt over de identiteit en modaliteit van onze nieuwe 

‘Hervormde wijkgemeente Centrum’ geschreven: 

Als Hervormde wijkgemeente definiëren wij ons als een rechtzinnige gemeente;  waar kruis en  

opstanding van Christus Jezus centraal staan. De kerk zien wij als een plek waar het geloof gevierd, 

gevoeld en gevoed kan worden: 

 

Vaardigheden 

Hij kan bouwen aan de wijkgemeente  en deze  inspireren. 

De kerkenraad heeft zich uitgesproken voor een predikant die zo mogelijk ervaring heeft in het samen 

brengen van mensen, met andere woorden: mensen kan verbinden.  Om zo doende een zekere 

uitstraling van de wijkgemeente naar de samenleving teweeg te brengen.   

De predikant heeft daarbij hart en oog voor de achtergronden van de beide wijkgemeenten waaruit deze 

Hervormde wijkgemeente Centrum in de Grote Kerk is ontstaan. Daarbij is hij communicatief vaardig.   

 

Pastoraat en Diaconaat  en  Vorming en toerusting 

De predikant draagt het pastoraat en diaconaat een warm hart toe. Hij vormt een team om zich heen dat hem 

bijstaat in de activiteiten en coördinatie van zijn werkzaamheden in de volle breedte van de gemeente.   

De predikant heeft in de pastorale arbeid affiniteit met gezinnen met kinderen. 

Een statistische weergave van de leeftijdsopbouw vindt u terug in de schets van de (wijk-) gemeente. 

 

In het toerusten van gemeenteleden wordt veel energie gestoken in groothuisbezoeken  waarbij de leden van 

onze wijkgemeente de eigen predikant graag betrokken zien. 

 

Eredienst 

De predikant draagt het geloof uit als een zegen.    

Binnen de erediensten, met in principe een klassiek gereformeerde liturgie, trekt hij de lijnen van de Bijbel op 

een Schriftgetrouwe  en aansprekende manier door naar de hedendaagse realiteit. 

 

Organisatie  en beleid binnen de Protestantse Gemeente Hoogeveen 

Van de wijkpredikant wordt verwacht, dat hij goede contacten opbouwt met de collega’s van de andere 

wijken  en dat hij bereid is tot samenwerking.  Binnen de werkgemeenschap van predikanten wordt eveneens 

een goede en optimale samenwerking van elkaar verwacht. 

 

Kerkenraad 

Binnen de kerkenraad wordt gestreefd naar een bemensing van : 

            9 diakenen,  9 ouderlingen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. 

Woonplaats 

De predikant woont bij voorkeur binnen onze eigen wijkgemeente. Een ruime pastorie is beschikbaar. 
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