Profielschets Predikant

Protestantse Gemeente
van Franeker

Profielschets predikant: beschrijving
Wij zoeken een predikant die met enthousiasme kan werken in deze veelkleurige gemeente. Die
ons laat merken hoe waardevol en kostbaar de traditie is waarin wij staan en leven.
Die het eigen ambt weet te verbinden met dat van alle gelovigen, binnen en buiten de kerkmuren. Die het als een uitdaging ziet in deze tijd van globalisering en nationalisering de horizon
van geloof te zoeken. Die geloven ziet als een zoektocht én ontdekkingstocht naar God in ons
leven.
De bron waaruit wij voor ons geloof putten kent twee stromen: de Bijbel en de christelijke geloofstraditie. Daarbij laat de predikant ruimte voor verschillende persoonlijke geloofsopvattingen en wordt er samen gezocht naar een evenwicht tussen de geloofstraditie en de samenleving:
we leven nu en in deze wereld.
We weten ons door Jezus geroepen tot dienstbaarheid aan God en aan de wereld. We gunnen
elkaar daarin ruimte en gaan als kinderen van God met liefde en respect met elkaar om.
De zondagse eredienst is elke week is een moment van samenkomen rondom een aansprekende en toegankelijke liturgie. In een prachtige monumentale ruimte met een orgel waar muziek
in zit. Samen zingen, uit de Bijbel lezen en een preek met een heldere uitleg en verkondiging,
waarin liefde, verrassing en troost aanstekelijk doorwerken in het leven van alledag.
Gezocht wordt naar een persoon met leiderskwaliteiten.
Ook achten wij het van belang dat de predikant een evenwicht weet te vinden tussen haar of zijn
functioneren als beroepskracht en de inzet van de vele vrijwilligers. Grenzen kunnen bewaken
is daarbij belangrijk, zowel van zichzelf als van de vrijwilligers.
De predikant ontwikkelt samen met kerkenraad en gemeente een visie voor pastoraat in de toekomst zodat zij/hij samen met de hele gemeente vorm en inhoud geeft aan het gemeenteleven
en bouwt aan ‘mienskip’.
We zoeken een persoon die goed op de hoogte is van de digitale mogelijkheden. In de Martinikerk is iedere zondag een lid van het beeldpresentatieteam actief.
De nieuwe predikant is een welkome aanvulling op de bestaande beroepskrachten. Een persoon
die als organisator en teamspeler samenwerkt met de kerkenraad. Zij/hij heeft een duidelijke
visie op gemeente-opbouw en neemt hierin, samen met haar/zijn collega, het voortouw. Ook is
de predikant het gezicht naar buiten toe en probeert met elan samen te werken met andere geloofsgemeenschappen in Franeker.
Het beleidsplan loopt tot en met 2022. Van de predikant wordt instemming gevraagd met de
uitgangspunten en intenties die hierin zijn verwoord. Samen werken in de ‘wijngaard van de
Heer’ met ambtsdragers, gemeenteleden, beroepskrachten en stadsgenoten staat hierin centraal.
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Profielschets Predikant
De Protestantse Gemeente te Franeker is op zoek naar een 0.8 fte predikant (vrouw/man) die:
•	Het ambt van predikant vervult met liefde voor de traditie en met liefde voor wat de toekomst vraagt.
•	Vanuit dat ambt de vreugde van het Evangelie en het geloof in God weet te delen in een
gemeenschap in beweging.
•	Zich in pastoraat en prediking authentiek en kwetsbaar durft op te stellen, vanuit het hart
spreekt, bezielend en inspirerend is.
•

Jonge gezinnen mee wil voeden in geloof en vieren.

•

Met ons beleid wil maken als gemeente in Franeker in deze tijd.

•

Oog heeft voor stijl en liturgie in de monumentale ruimte van onze Martinikerk.

•

Vertrouwd is met de hedendaagse media en (digitale) communicatiemiddelen.

•

Bereid is om in Franeker te wonen; een woning wordt in overleg gezocht.

•	Net Frysk prate hoecht te kinnen, as sy/hy de gemeente mar al ferstean wol (Van de predikant wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval positief staat t.o.v. de Friese taal en nu of in de
toekomst deze passief beheerst).
•

Zich kan vinden in de visie en missie van onze gemeente.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de voorzitter van de beroepingscommissie:
Pieter Oosterhof, tel. 06 19630904, email pieteroosterhof@home.nl

Bijlagen:

-Beleidsplan kerkelijke gemeente PGF 2018-2022

		

- Plaatselijke regeling 2018

		

- Rapport Commissie Kerkdienst, juni 2014 (stappenplan t/m 2017)

		

- Kerkblad De Binding
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