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Uitgangspunten  

Als team van predikanten zijn we gezamenlijke verantwoordelijk voor het gemeentewerk dat aan ons is 

toebedeeld / toevertrouwd. Dit betekent niet dat we niet afzonderlijk inzetbaar zijn in deelgebieden, betekent 

wel dat we niet één predikant één speciale opdracht geven. We doen het samen! Met name geldt dit voor op het 

terrein van “missionair gemeentezijn”. Het team als geheel en elke predikant afzonderlijk, zal een bijdrage leveren 
aan deze opdracht.  

 

Pastoraat 

•     Op elke predikant kan een beroep gedaan worden wat het pastoraat betreft. Zeker kan dit gedaan worden 

door onze gemeenteleden, maar ook door mensen buiten onze gemeente.  

•    Elke predikant afzonderlijk zal verbonden zijn met één van de drie pastorale wijkteams. 

•    Eén van de predikanten is verbonden aan de TPA en zal daaraan een bijdrage leveren.  

 

Diaconie en ZWO 

Eén van de predikanten woont de vergadering van diaconie en ZWO bij en levert daaraan een bijdrage.  

 

Liturgie 

•    In antwoord op de verschillende geloofsprofielen in onze gemeente, willen wij onze gemeente kennis laten 

maken met verschillende liturgische vormen en stromingen.  Hieraan voelt elke predikant zich verbonden en zal 

hieraan een bijdrage leveren.  

•    Dit betekent voor de eredienst:  

o Ruimte aan hoog en gangbare liturgische vormen;  

o Ruimte aan evangelische spiritualiteit; 

o Ruimte voor andere muzikale begeleiding dan het orgel 

o Aandacht en ruimte voor het kinderlied  en de leefwereld hoort hier ook bij. 

 

Kinderen, Jongeren én jongvolwassenen 

Het kinder- en jongerenwerk en de aandacht aan jongvolwassenen gaat ons allen zeer aan het hart. Omdat Ds 

Anette en Ds Rob zich richten op andere terreinen van het gemeentewerk, lijkt dit ons een uitgelezen werkterrein 

voor onze nieuwe collega. In dit opzicht is de nieuwe collega een aanvulling op ons team. 

Wat is nodig?  

• Allereerst zal grondig onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden van enerzijds succesvol 

voortzetten van de bestaande activiteiten en anderzijds het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van nieuwe 

activiteiten. Doel hierbij is de betrokkenheid bij geloof en kerk in stand te houden en te vergroten.  

o Belangrijk lijkt ons dat haar of zijn leeftijd past bij de doelgroepen. 

o Zij of hij een initiatiefnemer, een trekker en een volhouder is (omgaan met teleurstelling).  

o Begrip heeft voor de leefwereld van jongeren en kennis heeft van hun wereld. 

 

• Het predikantenteam als geheel blijft betrokken bij het organiseren van speciale erediensten zoals in de 

advents en veertigdagentijd.  

• Ons team blijft zich inzetten op vergroten van betrokkenheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.  

 

Missionaire opdracht 

Onze missionaire opdracht hebben wij als PGL predikanten als volgt onder woorden gebracht:  

“Wij getuigen van Jezus Christus”. Dit begint met luisteren, resulteert in verbondenheid en leidt uiteindelijk tot 
een gastvrije uitnodiging.”  

 

Onze gemeente wil een missionaire gemeente zijn. Dit betekent dat alle gemeenteleden en alle werkvelden van 

onze gemeente gehoor gegeven aan deze heilige opdracht. Dus óók de predikanten.  

 

Wij gaan het proberen met:  

Themawandelingen voor mensen uit en van buiten onze gemeente. 

• Organiseren van straat of wijk gebonden huiskamerbijeenkomsten.  
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• Aanbieden van onze rituele vaardigheden bijvoorbeeld bij begrafenissen. 

• Opzetten van een buddy project voor alleen gaande stadsgenoten.  

• “Er wordt voor je gebeden”.  
o Elke werkdag zal een predikant bidden voor of met mensen in het “stiltecentrum” van de MK. 

• Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.  

 

Schrift als bron van inspiratie 

Een van de meest duurzame karaktereigenschap van de kerk is dat zij zoekende is in de Schriften naar uitleg en 

toepassing. Enerzijds is dat kennisgericht, maar daarnaast is het zeker ook olie op het vuur van onze 

geloofsbeleving/spiritualiteit. Daarom is continuïteit in de vorming en toerusting van gemeente en predikanten 

van levensbelang.  

 

Als predikanten willen wij onze bekwamen in nieuwe vormen van catechese en toerusting. Daarvoor zullen we 

ons binnen en buiten de kerk oriënteren. Mogelijk betekent dit het bijwonen van cursussen om ons te bekwamen.   

 

Vorming, toerusting en verdieping  

• Wij willen een voortrekkersrol vervullen als het gaat om de toerusting van ambtsdragers (Jeugdouderling 

en Jeugddiaken) en hun werkterreinen.  

• Wij willen onze wijkteams versterken in een hun pastorale vaardigheden.  

         Wij willen onze gemeenteleden uitnodigen zich te verdiepen in de Bijbel, vormen te zoeken om het 

geloofsleven te verrijken (bijvoorbeeld lectio divina) en nieuwe bezinningsvormen te ontdekken (bijvoorbeeld 

Spirituele wandelingen).  

 

Contact geloofsgemeenschappen buiten de PGL 

Inmiddels hebben wij een stevige en hartelijke collegiale band met RK parochie in Leusden, de Gereformeerde 

Kerk in Leusden en de plaatselijke evangelische gemeente.  

Vanuit ons gezamenlijk overleg (PastoresTeam) organiseren, wij diverse activiteiten over kerkgrenzen heen 

(Pinksterdienst, vesperdiensten in Advents- en Lijdenstijd, gezamenlijk kringwerk).  

Wij als predikantenteam zetten ons daar enthousiast voor in en proberen daarin ook onze eigen gemeenteleden 

te betrekken. Van een actieve Raad van Kerken is in Leusden geen sprake meer.  

 

Scholing predikanten 

Als predikanten worden wij gehouden ons permanent te laten bijscholen (PE).  

Wij willen als team graag de ruimte nemen om samen onze geloof te voeden en te inspireren. We zullen dit doen 

door binnen onze teamontmoetingen structureel ruimte te maken voor het bespreken van  reflecteren op 

(theologische) boeken. Hierbij past ook onze wens om als team een bezoek te brengen aan Taizé of Iona.  

Tenslotte zoeken we naar mogelijkheden om onze camera-media vaardigheden te verbeteren.  

 

Ds Anette 

Ds Rob  

 

Uitgaande van het profiel van het predikantenteam volgt het volgende competentieprofiel. 

 

Centrale kerncompetenties: 

•   Teamplayer 

•   Verbinder 

•   Sturing geven aan processen 

 

Motivatie  

Teamplayer 

Wij kiezen er voor om de predikanten te laten functioneren als team. 

Daarnaast heeft de PgL een uitgebreid ( en capabel) netwerk van vrijwilligers. Predikanten, kerkenraad en 

(kern)vrijwilligers (leiding jeugdwerk, kindernevendienst en de Jeugdouderling c.q. Jeugddiaken) geven in 
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onderlinge samenwerking vorm aan het gemeentewerk van de PgL.  

 

Verbinder 

De PgL kent twee vierplekken, verschillende geloofsstijlen en naast een actieve kern van gemeenteleden ook een 

groep die zich in de rand van onze gemeente bevindt. De mensen die horen bij de twee vierplekken en de 

verschillende geloofsstijlen vormen één gemeente onder het motto: eenheid in diversiteit. 

 

Naast de predikanten hebben we twee betaalde kerkmusici. In samenspreek met hen wordt de gemeente in de 

eredienst op de twee vierplekken bediend. 

Beheer van de gebouwen wordt vormgegeven door een betaalde beheerder. 

 

Wij zijn kerk in ons dorp. Dat brengt met zich mee dat we nauw samenwerken met de andere christelijke 

geloofsgemeenschappen in ons dorp. 

 

Sturing geven aan processen 

Met betrekking tot vorming, toerusting van vrijwilligers (met name in het Jeugdwerk) en gemeenteleden.  

Gezien het belang wat we hechten aan muzikale diversiteit zoeken we bij voorkeur iemand die dit gesprek ook 

kan voeren met de beroepskrachten en vrijwilligers. 

 

  Competenties 

• Open houding naar diverse vormen van liturgie; 

• Open staan voor diverse (geloofs)houdingen en meningen binnen de PgL 

• Ervaring met de inzet van muzikale werkvormen binnen en buiten de eredienst 

• Communicatief vaardig naar de predikanten, voorgangers van de andere gemeenten, het personeel van de PgL; 

• Gericht op samenwerking met de predikanten van de PgL, de kernvrijwilligers, het andere personeel van de PgL; 

• Bruggebouwer naar dorpsgenoten die geen lid zijn van de PgL; 

• Goede organisator; 

• Initiatiefrijk in het mede ontwikkelen van initiatieven in ons gemeenteleven. 

 

Functie-eisen 

• Woonachtig in de buurt van Leusden of bereid om in Leusden te komen wonen; 

• Ervaring in ten minste één meermans gemeente; 

• Aantoonbare ervaring met betrekking tot Jeugdwerkwerk; 

• Tussen de 35 en 45 jaar.  

 

Taken 

• Meerdere malen per maand voorgaan in één van onze vierplekken; 

• Bestuurlijke deelname aan de kerkenraad c.q. de diaconie; 

• Deelnemen aan het collegiale interkerkelijke pastoresberaad; 

• Zich verbinden aan één van de drie pastorale teams; 

• Het uitvoeren van de reguliere pastorale taken 

• Het besteden van 20% van de werktijd aan missionaire (jeugd gerelateerde) activiteiten. 

 

Motivatie 

De predikanten zijn predikant van de PgL en doen daarom dienst in op beide vierplekken. De predikanten werken 

en denken vanuit de breedte die de PKN kent. 

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in samenwerking met scholen, andere kerken en de burgerlijke 

gemeente c.q. de uitvoeringsinstantie met betrekking tot werk, inkomen en de WMO. 

Gezien de demografische ontwikkeling van onze gemeente willen we investeren in de gezinnen met (jonge) 

kinderen. We zoeken iemand die qua leeftijd (gemakkelijk) aansluiting kan vinden bij deze groep. 

Omdat we kerk in het dorp zijn moet het niet te veel moeite kosten om deel te nemen aan de activiteiten in het 

dorp. Vandaar dat we er waarde aanhechten dat een toekomstige predikant in of dichtbij Leusden woont. 
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We hebben er voor gekozen om een missionaire gemeente te zijn, daarom vragen we concreet dat een 

kwantificeerbaar deel van het werk aan  missionaire activiteiten wordt geïnvesteerd. 


