
Profielschets van de te beroepen predikant  

1.1 Profiel 
 

1. U verzorgt aansprekende erediensten, die bemoedigend en inspirerend zijn, en 
die in eigentijdse bewoordingen en liederen bijdragen aan de geloofsbeleving 
en opbouw van onze gemeente. Uw verkondiging raakt de gemeenteleden en 
geeft hun voldoende stof tot nadenken. 
 

2. U bereidt de erediensten zorgvuldig voor. Als het aan de orde is doet u dit 
samen met de relevante personen of werkgroepen, zoals de werkgroep voor de 
familiedienst, de commissie avonddiensten, de kindernevendienstleiding, de 
protestants-christelijke basisschool, de cantor (de cantorij) en meewerkende 
gemeenteleden. 
 

3. U kunt in uw werk aansluiting vinden bij de beleving van alle leeftijdsgroepen, 
met name ook bij die van de gemeenteleden tussen de 30 en 50 jaar. 
 

4. U werkt goed samen binnen het team van beroepskrachten en u geeft positieve 
ondersteuning aan de vrijwilligers met wie u samenwerkt. 
 

5. U toont enthousiasme, u heeft visie en u weet mensen te verbinden en te 
inspireren. 

 
 
 
1.2  Werkzaamheden 
 
EREDIENSTEN 

U verzorgt gemiddeld eens in de maand een zondagse eredienst. 
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u met name een groot aandeel hebt in de zogenaamde 
familiediensten, die gericht zijn op ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Drie keer per jaar gaat u voor in een krabbeldienst voor 0 tot 4 jarigen en hun gezinnen op de 
zondagmiddag. 
Ook gaat u voor in een drietal diensten op christelijke feest- en gedenkdagen. 
 
PASTORAAT 

U bent eerste aanspreekpunt voor de pastorale zorg voor ca. 400 van de ca. 2300 
gemeenteleden. Op dit moment gaat het om gemeenteleden beneden de leeftijd van 80 jaar. 
Bij gelijktijdige afwezigheid van uw collega-predikanten bent u eerste aanspreekpunt voor het 
pastoraat. 
 
VORMING EN TOERUSTING 

Namens de kerkelijke gemeente participeert u in de school-kerkcommissie van onze gemeente 
en de beide christelijke basisscholen en geeft u in samenwerking met één van de andere 
predikanten uitvoering aan de activiteiten met en op deze scholen. 
U toont uw betrokkenheid op het werk van de jeugdraad en de jeugdwerker ten behoeve van 
de jeugd en de jonge gezinnen en waar het nodig is geeft u begeleiding en advies. 



De verwachting is dat elk van de bovengenoemde onderdelen ongeveer een kwart van de 
werktijd zullen vragen. Het resterende kwart kan worden aangewend voor overige 
werkzaamheden, zoals de deelname aan de werkgemeenschap van predikanten, collegiaal 
overleg, studie, e.d.. 
 
 
1.3 Samenstelling team 
 
U werkt samen in een team met twee andere predikanten en een jeugdwerker. 
Ds. Peter Bochanen is aan onze gemeente verbonden voor de volledige werktijd. 
Ds. Aniet van Amstel is aangesteld voor 34% van de werktijd. Zij heeft de pastorale zorg voor 
de gemeenteleden van 80 jaar en ouder en een deel van de gemeenteleden onder de 80 jaar. 
Jeugdwerker Renate Rouwenhorst is op dit moment vanuit het JOP bij onze gemeente 
werkzaam voor ruim 40% van de werktijd. De aanstelling via het JOP loopt tot 1 februari 
2018. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van die datum zelf een jeugdwerker in 
dienst te nemen voor 30% van de werktijd. 
De aanstelling van ds. Aniet van Amstel loopt tot 1 april 2019. De bedoeling is dat vanaf die 
datum het echtpaar Bochanen – van Amstel een gezamenlijke aanstelling krijgt voor de 
volledige werktijd. 
 


