Profielschets predikant voor de gereformeerd
vrijgemaakte kerk in Almere

Levend Water Almere
Inleiding
De gemeente is geroepen om ‘het zout der aarde’ en ‘het licht der wereld’ te zijn. De predikant die
wij zoeken moedigt ons aan om niet bescheiden te zijn in een wereld die volop in verandering is. De
verandering richting de wederkomst van Christus. Dit in navolging van Mattheus 5: 14-17 waarin
staat: Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor
de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Deze profielschets is gebaseerd op de beschrijving van onze gemeente, onze missie en visie, en de
input die vanuit de gemeenteleden is gekomen. Om tot een profiel te komen, hebben we de kans
gepakt om tegelijkertijd de wijkkringen te versterken. Via de whatsapp zijn alle jongeren uitgenodigd
voor een bijdrage aan het profiel als volgt: “We zijn op zoek naar een nieuwe predikant, een soort
schaap met 5 poten. Welke 3 “poten” moeten er zeker bij zitten, met andere woorden: Wat vind je
belangrijk bij / aan een nieuwe predikant? Alle uitkomsten zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de
volgende profielschets.

Profiel toekomstige predikant
Bekwaamheid om te dienen
Bij Levend Water Almere willen we gebruik maken van alle individuele talenten om zo samen in de
veelkleurigheid onze God te dienen. Wij zoeken een predikant die tijd en aandacht geeft aan die
talenten en de ander enthousiasmeert om die talenten in te zetten. Hij kan met de woorden van Bert
Bakker ‘anderen tevoorschijn luisteren’. We zien een predikant voor ons die er voor kan zorgen dat
de pastorale betrokkenheid is geborgd. Hij heeft daarvoor een warme persoonlijkheid en is
gemakkelijk aanspreekbaar, mensgericht en luistervaardig. Hij is bewogen met mensen die het goede
nieuws van het evangelie nog niet hebben ontvangen. Hij staat samen met de gemeente met zijn
voeten in de klei en weet daarbij bruggen te bouwen tussen de verschillen bij gemeenteleden.
Reflecteren op eigen handelen en connectie
Wij willen met elkaar groeien in verbinding en geloof om Jezus Christus beter te leren kennen. Dat
gaat met vallen en opstaan. Wij verwachten van de nieuwe predikant dat hij goed kan omgaan met
gemeenteleden die weleens vallen en daarbij kan reflecteren op zijn eigen handelen. We zoeken een
predikant met reflectie- en ontwikkelvermogen én empathisch vermogen. Zo weet hij met kinderen

en jongeren in de gemeente en asielzoekers een verbinding te leggen en kan dit toepassen in de
erediensten. Onze predikant is een goede gesprekspartner voor alle gemeenteleden en weet wat er
speelt. Daarnaast beschikt hij over relativeringsvermogen en humor.
Brengen van het goede nieuws
De predikant brengt het Woord van God op een heldere inspirerende wijze en weet de boodschap
van God, vanuit de verbinding van jong tot oud, actueel toe te passen. De predikant preekt vanuit
zijn geloofshart, waarbij hij zichzelf kan zijn en ook zijn eigen levende relatie met Jezus Christus kan
uitdragen. Er is een grote behoefte aan diepgang in de prediking en ruimte te geven aan
getuigenissen.
De predikant kan deze boodschap in een serie thema-preken brengen en weet ook een bepaalde
mate van interactie tijdens de dienst vorm te geven. De predikant zoekt naar een liturgie die de
eredienst tot een geheel maakt en waarbij gevarieerd gebruik gemaakt wordt van de verschillende
muziekbundels. Hiervoor werkt hij samen met de muziekteams en muzikanten.

Ook heeft onze ideale predikant:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

een persoonlijke relatie met God
eigen levenservaring
bij voorkeur ervaring in andere gemeente
digitale- en (social) media-vaardigheden en digitale presentatievaardigheden
ervaring met stadsproblematiek
talenten voor het geven van geloofsonderwijs aan jongeren
een achtergrond in de GKV of NGK
affiniteit om samen te werken met andere kerken binnen Almere
de mogelijkheid om Fulltime aan het werk te gaan

Meer informatie over sollicitatie en procedure
Heb je interesse in deze mooie roeping in Almere, maar is het lastig voor je om de overstap te
maken? Dan is het mogelijk onder het genot van een heerlijk bakje koffie eerst eens een digitaal
video-netwerkgesprek aan te gaan met Mannes Wietsma, voorzitter van de beroepingscommissie. U
maakt hiervoor een afspraak met hem via telefoonnummer 06-41870099.
Mocht u gelijk willen solliciteren dan kunt u uw motivatie en CV sturen aan Jorenda Pastoor,
secretariaat beroepscommissie via e-mail sollicitatie@levendwateralmere.nl. Uw sollicitatie wordt
vertrouwelijk behandeld. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de NVP Sollicitatiecode.
Naast de mogelijkheid van solliciteren hebben wij gemeenteleden gevraagd namen aan te dragen
van predikanten die in het profiel passen. Zowel deze predikanten als de predikanten die solliciteren
zullen samengevoegd worden in 1 procedure, waarbij het invullen van de gaventest
( https://www.connectandgrow.info/samenbeter/gaven-test ) , het horen van een preek en het
opvragen van referenties een onderdeel is.

