
Model profielschets van de predikant  (voor de adviesaanvraag) 
 
Algemeen: 
 

Werkpercentage 80%-100% 

Modaliteit  
 bv: Middenorthodox, Gereformeerde Bond, 
Confessioneel, Vrijzinnig, Evangelisch etc. 

Wij zoeken een predikant met een midden-orthodoxe 
achtergrond die feeling heeft met de verschillende 
geloofsachtergronden van de gemeenteleden van midden-
orthodox, vrijzinnig tot charismatisch. 

Vaardigheden (max vier!) 
 bv: samenwerken, leidinggeven, organiseren, 
bruggenbouwen, communiceren, 
samenbinden, inspireren; etc. 

leidinggeven, inspireren, verbinden en structureren    

Typering predikant (max drie!) 

bv: leider, exegeet, schriftgeleerde, 
liturg,manager, teamwerker, bruggenbouwer, 
pastor,  leraar etc. 

verbindend leider, inspirerend en vernieuwend 

Voorkeur geslacht/leeftijd  
(met motivatie!) 

Bij gelijke geschiktheid voorkeur voor een man,  
leeftijd tussen 30-50 jaar. 

Woonlocatie  
bv: binnen de eigen gemeente, directe 
omgeving of regio, binnen bepaald 
kilometrage etc. 

Er is geen dienstwoning beschikbaar. In Lochem of directe 
omgeving is een (koop)woning te vinden wel is de 
woningmarkt krapper dan voorheen. 

 
 
Specifiek, kerntaken: 
 

Eredienst  
bv: aandacht voor liturgie, kerkmuziek, 
traditie, pluriformiteit  
etc. 

 
 
 

De eredienst op zondagmorgen vormt het hart van het 
gemeentezijn. De liturgie heeft een oecumenisch karakter. 
Eén keer per maand is er een vesper verzorgd door de 
cantor/organist. Er is er één keer per maand een Taizé 
viering en er zijn een aantal vieringen voor gebed en 
heelheid. Ook zijn er een aantal ruimtevieringen. 
De nieuwe predikant krijgt ruimte om vormen van vieren te 
ontwikkelen en vorm te geven samen met de werkgroep 
vieren. Daarbij worden kinderen en jeugd actief betrokken 
door inzet van de kindernevendienst en jeugdkerk. 
De nieuwe predikant heeft aandacht voor vernieuwing van 
de liturgie. Benutten van de mogelijkheden van het nieuwe 
liedboek, kerkmuziek en andere vormen die met name de 
groep 20-50 jaar meer zal aanspreken. 
De nieuwe predikant wordt voor de erediensten evenredig 
ingezet naar omvang van de werktijdsfactor. 
 

Pastoraat  
bv:  kinderen, jongeren, middengroep, 
ouderen, nieuwingekomenen, andere 
speciale doelgroepen etc. 
 
 

 

Het pastoraat richt zich op omzien naar elkaar. Het heeft 
een nieuwe opzet met een bezoekteam, een team nieuwe 
gemeenteleden en een team andere ontmoetingen.  
Het wordt de taak van de nieuwe predikant om de 
bezoekmedewerkers toe te rusten en het onderling 
pastoraat gemeentebreed te versterken. Daarnaast 
inzetbaar te zijn voor individueel bezoekwerk en tijdelijk 
intensief pastoraat.   
 

Vorming en Toerusting 
bv: catechese, kringwerk, jeugdwerk, 
missionair werk, oecumene, leerhuis etc. 
 

 

De werkgroep leren en de werkgroep (nieuwe) initiatieven 
zijn bezig met activiteiten gericht op ontmoeting, bezinning 
en gesprek. De nieuwe predikant zal actief meedenken in de 
werkgroep leren en contacten hebben buiten de eigen 
gemeente o.a. met Bezielend Inspiratiecentrum Lochem 
(BIC). 
Afhankelijk van de werktijdsfactor van de nieuwe predikant 
kan de uitvoering van de activiteiten gebeuren door  



professionele derden.      
 

Organisatie en beleid  
bv: visieontwikkeling, flexibiliteit, pionier, 
organisator etc. 

 

Het beleidsplan geeft de richting aan voor de middellange 
termijn. Het beleid biedt ruimte en flexibiliteit om te pionieren 
en nieuwe vormen samen te organiseren die juist de groep 
20-50 jarigen kerkelijk en randkerkelijk aanspreekt. Dit kan 
vervolgens beleidsmatig geborgd worden.   
Voor de toekomst is er visie en richting nodig.  
De nieuwe predikant gaat dit samen met de kerkenraad en 
gemeente verder ontwikkelen.  
 

Diakonaat  
bv: maatschappelijk betrokken, betrokken op 
noden dichtbij en veraf, gericht op de 
samenleving, samenwerken met burgerlijke 
organisaties etc. 
 

De diaconie bestaat uit een actieve groep diakenen met 
betrokken vrijwilligers uit de ZWO-groep. Deze laatste groep 
is o.a. betrokken bij de 40-dagentijd. Vrijwilligers zetten zich 
in voor de diaconale tuin en de voedselbank. Voor ouderen 
worden seniorenuitjes en IKA (interkerkelijke activiteiten 
Achterhoek en Liemers) vakanties georganiseerd. Contacten 
worden onderhouden in de gemeenschap van Lochem en 
daarbuiten.   
Betrokkenheid van gemeenteleden wordt gestimuleerd bij 
het signaleren van noden dichtbij en ver weg, dat wordt ook 
van de nieuwe predikant verwacht. 
 

Overige zaken die van belang zijn 
 
 
 
 
 
 

De gemeente kent een uitvaartgroep, zodat het verzorgen 
van uitvaarten geen grote taak van de nieuwe predikant 
hoeft te zijn.  
De nieuwe predikant neemt deel aan de werkgroep Raad 
van Kerken & andere Geloofsgemeenschappen Lochem en 
hecht waarde aan collegiaal overleg zoals bijvoorbeeld via 
de werkgemeenschap. 
 
 
 

 
 


