
Kenschets van de nieuwe predikant (wtf 0.8 - 1) en van de Protestante Gemeente Lochem 
 
Wat verwachten we van de nieuwe predikant: 

- dat deze een verbindende persoon is. In staat is om vanuit zijn geloofsvisie met eigen ideeën 
samen met de beroepskracht cantor/organist, kerkenraad, werkgroepen en actieve 
gemeenteleden aan de slag gaat in deze gemeente; 

- dat deze kerkelijken en ook randkerkelijken aanspreekt en inspireert. Met deze samen zoekt 
naar geloof en zingeving in relatie tot het eigentijds verstaan van de Bijbelse boodschap, 
mede uitgaande van actuele vragen en problemen in onze samenleving; 

- dat deze mede vormgeeft aan onze gemeente in Lochem als een plaats waar je kunt 
nadenken over zingeving, elkaar kunt ontmoeten en waar oog is voor elkaar; 

- dat deze de zeer grote groep vrijwilligers in onze gemeente weet te waarderen en inspireren;  
- dat deze bij verschillen zoekt naar het gemeenschappelijke en open, transparant kan 

communiceren. 
 
Wat heeft de Protestante Gemeente Lochem als gemeente te bieden:  

- meerdere modaliteiten waardoor er ruimte is voor een diversiteit aan vieringen en 
activiteiten; 

- een mix van autochtone Achterhoekers en import gemeenteleden uit heel Nederland met 
een eigen dynamiek en betrokkenheid bij onze gemeente;  

- een grote groep actieve gemeenteleden om samen mee te werken aan de verdere opbouw 
van onze gemeente;  

- een voedingsbodem om nieuwe zaken op te starten; 
- een professionele cantor/organist; 
- een uitvaartgroep bestaande uit opgeleide gemeenteleden. 

 
Uitdagingen waar we als gemeente de komende periode voor staan en waar de nieuwe predikant 
een bijdrage aan kan leveren: 

- waar gaan we toekomstgericht op inzetten gezien ons verlangen om alle generaties 
betrokken te houden;  

- hoe kunnen we toekomstgericht de basistaken van de gemeente met een kleinere 
kerkenraad naar behoren uitvoeren;  

- met welke (buur)gemeenten kunnen we op termijn samenwerken om gebruik te maken van 
de expertise/ kwaliteiten van elkaars beroepskrachten. Van de nieuwe predikant verwachten 
wij de bereidheid om hier positief in mee te denken en hiervoor beschikbaar te zijn.  
 

 
Spreekt bovenstaand beeld u aan, lees dan verder in de formele profielschets van de predikant en 
van de gemeente. Zie wat er in het beleidsplan staat en welke stappen we als gemeente samen 
kunnen zetten.  
Laat ons weten als u interesse heeft. Wij maken dan graag kennis met u.  
U kunt uw interesse kenbaar maken aan de beroepingscommissie 
Beroepingscommissie@pglochem.nl 
Voor meer informatie over onze gemeente zie onze website http://www.pglochem.nl 
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