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SAMENVATTING 
 

De werkgroep vacature heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar: Wat willen we als 

gemeente? Een uitgebreid verslag hiervan lees je in dit document. Deze pagina is een samenvatting. 

- We willen graag meer betrokken zijn bij elkaar, ontmoetingen buiten de dienst om 

(elkaar echt kennen), waarbij veel mensen ook het geloofsgesprek aan willen gaan.  

- Er is ook tevredenheid over hoe het nu gaat als het gaat om aandacht voor elkaar, maar 

een deel van de mensen ervaart dat er groepjes zijn, we staan niet altijd open als ‘oude 

bekenden van elkaar’ en zijn te weinig actief bezig (nieuwe) mensen te betrekken.  

- Veel mensen hebben behoefte aan meer aansprekende diensten/vieringen, waarbij vaak 

genoemd wordt dat er nu teveel op de vorm wordt gelet. Meer focus op inhoud dus, die 

dan vooral in relatie moet worden gebracht met uitdagingen van deze tijd. Meer zingen 

(bekend) en meer muziek zijn ook gewenst, op basis van eenvoudige structuur/liturgie.  

- Pastoraat vraagt zeker niet altijd om een predikant, wel om een gestroomlijnde 

organisatie die weet wat er leeft onder de hele gemeente (van 0 -100 jaar). Belangrijk is 

dat we meer gebruik gaan maken van gemeenteleden, inzet van talent. Omzien naar 

elkaar kan dan proactief (en mogelijk weer wijkgericht) worden ingericht. 

- We zijn tevreden met de mogelijkheden voor ontwikkeling (V&T) binnen de gemeente. 

Ook bij ontwikkeling is er de behoefte aan relatie leggen met het dagelijkse leven in 

relatie tot bijbel en geloof. Externe sprekers, af en toe een ander geluid, is een wens.  

- De organisatie moet zich (grotendeels) meer bewust worden van de mensen voor wie zij 

het doen en regelmatig toetsen wat goed gaat en wat beter kan. Talenten binnen de 

gemeente kunnen beter worden benut, meer synergie is mogelijk.  

- Als invulling van de vacature willen we graag (voor een aanzienlijke deel van de ‘ruimte’) 

een jonge (vrouwelijke) predikant terug, die complementair is aan ds. Lex. En het moet 

iemand zijn die de jongeren en jong volwassenen aan kan spreken.  

Ons advies is daarom als volgt. We gaan op zoek naar een jonge predikant, voor een periode van 

5 jaar, die de volgende kerntaken krijgt: 

- Inspireren en komen met innovatieve ideeën voor de nodige vernieuwing: 

o Overzichtelijke vieringen met focus op inhoud i.p.v. vorm 

o Aansprekend voor de doelgroep 20-40 jaar (jonge gezinnen) 

o Verbindt uitdagingen van deze tijd en elke dag met geloof 

- Herder en leraar zijn, om te behouden wat er nu is en goed werkt: 

o Vult de ruimte op die ds. Harry achterlaat op gebied van ‘zoeken’ 

o Is complementair in relatie tot ds. Lex qua talenten en ‘geluid’ 

Een afgebakende periode om eenvoudiger te kunnen werken met doelstellingen (projectmatig) en 

bovendien de financiële verplichtingen acceptabel te houden. Aanvullend kan de predikant 

onderstaande rollen ook op zich nemen, als hij/zij daarvoor de competenties heeft. Alternatief is dat 

we hier andere mensen voor zoeken en inzetten. 

- Pastoraal werker, opzetten en coördineren vernieuwd pastoraal netwerk 

- Organisator, doelstelling en talenten van mensen verbinden met de organisatie 

- Muziekcoach, stimuleren en faciliteren muzikale begeleiding, waarde toevoegen 

Tot slot adviseren we om voor de periode van 1 jaar een organisatieadviseur in te huren (1 dag per 

week), om zo de inrichting en de werking van onze eigen organisatie te vernieuwen en begeleiden.   
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INLEIDING 
 

Je droom delen over ‘gemeente zijn’, dat is de vraag die we aan veel mensen hebben voorgelegd het 

afgelopen half jaar. En daar zijn interessante resultaten en richtingen uit gekomen. Het document dat 

je nu leest, is daar een resultaat van. Met als belangrijkste onderdeel: de vertaling hiervan in een 

advies. Wat is er op dit moment nodig om zo goed mogelijk te voorzien in de behoefte van onze 

gemeente? 

Rond de jaarwisseling heeft de kerkenraad ons gevraagd om deel te nemen aan de ‘werkgroep 

vacature’. Na de eerste bijeenkomst bleek dat iedereen het geweldig vond om op deze manier bezig 

te mogen zijn met een stukje toekomst van onze gemeente. Vooral omdat de opdracht ruim was 

geformuleerd en we het een uitdaging vonden om te inventariseren wat mensen graag willen.  

Aanleiding voor de werkgroep is het geplande emeritaat (pensioen) per 1 januari 2018 van ds. Harry. 

Dit geeft ruimte aan ons als gemeente om na te denken over we dit het beste kunnen invullen. Er zijn 

namelijk verschillende mogelijkheden om deze plek weer op te vullen met één of meer functies en/of 

personen. Omstandigheden en de maatschappij veranderen altijd en daarmee ook de behoefte van 

mensen. Als PGZ hebben we eigenlijk de continue uitdaging om hier optimaal invulling aan te geven 

in relatie tot onze opdracht, onze visie en op basis van wie en wat we willen zijn. En dat voor elkaar 

en voor anderen, in relatie tot God, de bijbel, ons geloof, onze gewoontes en/of andere dingen die jij 

in dit kader belangrijk vindt.  

Omdat deze ‘dingen’ dus voor iedereen verschillen, wilden we, voordat we keuzes maken over de 

invulling van de ontstane vacature, eerst graag weten: wat willen we eigenlijk? Wat wil jij?! Waar 

liggen behoeftes en hoe kunnen we die als PGZ ondersteunen/stimuleren/faciliteren? Wat is het, dat 

ons als gemeente meerwaarde geeft en hoe versterken we dat verder? Welke dingen zullen in de 

toekomst meer of minder aandacht moeten krijgen? Wat is de richting die we met elkaar op willen? 

Hoe organiseren we dat vervolgens zo goed mogelijk en welke functies zijn daar dan voor nodig? 

Om op al deze vragen antwoord te krijgen, of minimaal een ‘richting’, hebben we als werkgroep 

verschillende dingen gedaan. We zijn gestart met gesprekken binnen de werkgroep over de 

opdracht: wat houdt het in en hoe gaan we mensen benaderen. Al snel resulteerde dit in een hele rij 

geplande gesprekken met predikanten, ambtsdragers, werkgroepen en met veel gemeenteleden. 

Rondom de diensten, of wanneer de gelegenheid zich voordeed. De vraag was dan vaak: Wat vind jij 

dat er moet gebeuren? Met leuke gesprekken als gevolg.  

Naast de gesprekken met gemeenteleden, zijn er ook diverse documenten gelezen. Er is al veel 

geschreven over ons als gemeente, bijvoorbeeld in visiestukken of overdrachten van predikanten. 

Daarnaast zijn er veel artikelen over kerk zijn in deze tijd, waar ligt maatschappelijke behoefte, de rol 

van een voorganger, etc.  

Aanvullend op al deze informatie is er een enquête gehouden onder gemeenteleden. Via 

verschillende media is deze onder de aandacht gebracht. Alle leden (adressen) hebben daarnaast een 

ansichtkaart in de bus gehad met de uitnodiging om deel te nemen. Dit heeft geresulteerd in 186 

ingevulde enquêtes met maar liefst 355 toelichtingen en nadere uitleg van de deelnemers. Daarnaast 

hebben we nog enkele mails en artikelen in relatie tot het onderwerp ontvangen.  

Dat betekent dus heel veel informatie om te verwerken en dat hebben we met veel plezier gedaan.   
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RESULTATEN 
 

Zoveel mensen, zoveel meningen, beelden en ervaringen. Uit alle gesprekken en reacties blijkt, 

vanzelfsprekend, een grote diversiteit. Toch hebben we ook veel gehoord en gelezen dat in lijn is met 

elkaar. Wensen van de gemeente die een eenduidige richting geven op bepaalde vlakken. De 

verschillen zijn uiteraard ook interessant en dat maakt het misschien juist wel boeiend om samen 

gemeente te zijn. De overeenkomsten is wat ons samenbindt en waar we samen voor gaan.  

In de volgende paragraaf zullen we de belangrijkste overeenkomsten verder toelichten. Daarnaast 

zullen er ook een aantal verschillen aan bod komen. Het leuke is dat waar mensen soms 

verschillende inzichten of behoefte hebben, ze op een ander vlak weer hetzelfde willen. Zo zijn er 

altijd wel raakvlakken te vinden en het is de kunst om die bij elkaar te zoeken en vinden. Misschien is 

het een idee om met deze gedachte in het achterhoofd, dit document te lezen ☺.  

De volgorde van de behandelde onderdelen is volkomen willekeurig. We beginnen met een aantal 

toelichtingen op onderwerpen die belangrijk worden gevonden en mede richtinggevend zijn. Deze 

zijn misschien niet altijd direct relevant voor de invulling van de vacature, maar zijn wel waardevol 

voor ons als gemeente. De gegevens uit de enquête zelf vind je vervolgens in de bijlagen.   

Als werkgroep hebben we ons best gedaan om zoveel mogelijk informatie op te halen en daarbij 

vooral vragen te blijven stellen. Alle antwoorden hebben we bij elkaar gevoegd en gezocht naar 

overeenkomsten. We hebben ons dus een beeld gevormd van de behoefte van de gemeente, in 

relatie tot de huidige organisatie en activiteiten. We bevelen iedereen aan om dat zelf ook te doen, 

door het lezen van de bijlagen. Het zijn ruim 20 pagina’s toelichtingen, maar op die manier kan je ook 

je eigen beeld vormen.  

Alle gesprekken die we hebben gevoerd kunnen we helaas niet delen op deze wijze, maar veel van de 

uitkomsten sluiten goed op elkaar aan. Het deel over de organisatie komt vooral vanuit de 

gesprekken met de mensen die een actieve rol hebben op dit moment binnen de gemeentelijke 

organisatie.  

 

En dan is er natuurlijk nog perceptie ... ☺  
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Ontmoeten en omzien naar elkaar 
Opvallend is dat veel mensen aangeven graag meer betrokken te willen zijn bij elkaar. Bijvoorbeeld 

door elkaar vaker te ontmoeten buiten de diensten om. Belangrijk daarbij is dat we elkaar ook echt 

kennen, waarbij genoemd wordt dat we dan ook wel het ‘geloofsgesprek’ (bij gelegenheid) aan 

willen gaan. Er is ook veel tevredenheid over hoe het nu gaat als we het hebben over elkaar 

ontmoeten. Tegelijkertijd geeft een aantal mensen aan, dat zij ervaren dat er ‘groepjes’ zijn van 

gemeenteleden die elkaar goed kennen. We staan wellicht niet altijd open voor anderen en 

nieuwkomers als ‘oude bekenden van elkaar’ (kliekjes) en zijn te weinig actief bezig (nieuwe) mensen 

te betrekken.  

Pastoraat (aandacht voor elkaar) vraagt zeker niet altijd om een predikant, dat blijkt duidelijk uit de 

antwoorden op de enquêtevraag daarover. We vinden het wel erg belangrijk dat er een 

gestroomlijnde organisatie is, die weet wat er leeft onder de hele gemeente (van 0 -100 jaar) en daar 

iets mee doet. We kunnen daarnaast meer gebruik maken van mede-gemeenteleden in het 

pastoraat. De pastorale organisatie zal in staat moeten zijn om mede gemeente leden te mobiliseren, 

zodat omzien naar elkaar proactief (en mogelijk weer wijkgericht) wordt ingericht. Pastoraat kan dus 

nog beter dan het nu gaat: meer aandacht voor elkaar, op het juiste moment door de juiste persoon. 

Voor ouderen is er al veel goed geregeld en de wens is dat dit minimaal op niveau blijft als ds. Harry 

zo meteen niet meer beschikbaar is.  

Er is regelmatig aangedragen dat we met elkaar meer mogen focussen op de jongvolwassenen en 

jonge gezinnen als gemeente. Dus meer aandacht voor de groep van 20-40 jaar. Het aanbod moet 

dus breed aantrekkelijk zijn voor de hele gemeente. Op dit moment zien we dat we deze doelgroep 

niet voldoende ‘raken’, aangezien de betrokkenheid daar relatief laag is. En dit terwijl dat de 

toekomst van onze gemeente is, met aansluitend de eventuele kinderen. De bedoeling is dat dit 

extra komt, dus niet ten koste van andere dingen, waarbij extra ook kan bestaan uit het kiezen van 

onderwerpen die de doelgroep 20-40 jaar aanspreekt.  

We zijn een actieve gemeente en veel mensen zijn trots op wat we allemaal doen. Dit geldt zeker 

voor alle activiteiten ‘naar buiten toe’ (o.a. diaconie). Dus als het gaat om omzien naar anderen 

(buiten de gemeente) dan doen we dat op dit moment goed. Dit hoeft niet méér maar zeker ook niet 

minder, blijkt uit de reacties.  

De overgang naar één dienst met aansluitend koffie wordt als zeer positief gezien en is iets dat we 

graag willen behouden. Ook de mogelijke interactie daarbij met de andere geloofsgemeenschappen 

binnen Open Haven vinden we van grote meerwaarde.  

Er zijn ook verschillen in wensen op het vlak van omzien naar elkaar. Waar een grote groep aangeeft 

dat de sociale betrokkenheid (veel) beter kan, zijn er ook mensen die de relatieve anonimiteit juist 

erg waarderen. Daarnaast is er een groep die het lastig vindt om over hun persoonlijke 

geloofsbeleving te praten en deze te delen. Voor een aantal is dat ook prima, maar anderen vinden 

het juist erg prettig als er omstandigheden worden gecreëerd waarbij dit toch mogelijk wordt. Voor 

weer anderen is dit juist heel vanzelfsprekend en vormt dit het hart van gemeente zijn. We zien dat 

hier een grote diversiteit is van behoeften binnen onze gemeente.  
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Vieringen en ontwikkeling 
Er is duidelijk behoefte aan meer aansprekende diensten/vieringen. Vaak genoemd is dat er nu 

teveel op de vorm wordt gelet. Meer focus op inhoud dus! Die dan vooral in relatie moet worden 

gebracht met uitdagingen van deze tijd. Meer zingen (bekende liederen!) en meer muziek zijn ook 

gewenst, passend binnen een dienst met een eenvoudige structuur. Voorspelbaarheid en 

herkenbaarheid willen we graag, geen verassingen op vormgebied. Maar des te meer worden we 

graag verrast als het gaat om inhoud. Boeien is het nieuwe binden.  

De diversiteit komt bij dit onderwerp naar voren als het gaat om bijvoorbeeld keuze van de 

muziekstijl van de vieringen/diensten. Evenveel mensen vinden opwekkingsliederen bijvoorbeeld wel 

of niet aansprekend. Een klassieke liturgie spreekt veel mensen aan, maar anderen vinden dit 

ouderwets en niet aansluitend bij hun behoefte. Mensen gaan soms niet naar de kerk als ze weten 

dat er een bepaalde vorm gekozen is. Gemene deler bij alle opmerkingen is echter dat het ‘ergens 

over moet gaan’. Eigenlijk is niet de vorm van de viering belangrijk, maar welk thema er behandeld 

zal worden! De overige elementen moeten hier bij passen. En het moet aansprekend zijn in relatie 

tot jouw leven.  

Nog een opvallende was dat veel mensen aangeven dat het wat rustiger mag qua onderdelen in de 

dienst. Dus niet proberen er van alles in te stoppen en zo een veelkleurige viering neer te zetten. 

Liever een aansprekende boodschap ondersteunt door beelden, teksten en liederen die goed op 

elkaar aansluiten en echt blijven hangen, zodat je daar de rest van de week iets mee kan.  

Tegelijkertijd hechten verschillende groepen veel waarde aan alle reeds ontwikkelde vormen. Deze 

moeten dus een plek houden en er zijn ideeën voorbij gekomen om parallel diensten of kringen te 

houden. Dus niet meer na elkaar, maar juist tegelijkertijd. Zoiets als … binnenkomen in Open Haven, 

zien welk aanbod er is en je hart volgen. Na afloop zien we elkaar weer bij de koffie en delen we onze 

ervaringen. Misschien zelfs wel samen met de andere kerken? Ook de avondvieringen worden 

gewaardeerd, met hun compacte karakter.  

Het geluid van ds. Harry willen we graag behouden, zowel als het gaat om vieringen als in de andere 

groepsgerichte activiteiten. Hierbij wordt o.a. genoemd het meer ‘zoekend geloven’ en ruimhartig 

openstaan voor andere zienswijzen, overtuigingen, invloeden van de geschiedenis en andere religies. 

Iemand naast ds. Lex met een geloofsovertuiging en competenties die verbredend zijn en een 

versterking vormen van het geheel dat we te bieden hebben. Op deze wijze zorgen we er dan voor 

dat de breedte van de gemeente blijvend wordt aangesproken.   

Teksten opzeggen, meezingen tijdens het bidden, handen geven aan elkaar in de dienst … wordt 

regelmatig genoemd als minder prettig. Maar ook hier zijn er mensen die dit juist een toevoeging 

vinden.  

We zijn zeer tevreden met de mogelijkheden voor ontwikkeling (Vorming & Toerusting) binnen de 

gemeente! Er is een groot aanbod aan verschillende activiteiten buiten de diensten om. Ook bij 

ontwikkeling is er de behoefte aan relaties leggen met het dagelijkse leven in relatie tot bijbel en 

geloof. Veel mensen hebben genoemd dat ze externe sprekers zouden waarderen, in de vorm van 

een lezing bijvoorbeeld. Maar ook tijdens de diensten meer afwisseling van personen is gewenst, 

bijvoorbeeld met gast-predikanten en/of sprekers.  
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Organisatie en invulling 
Meer lef hebben, dat wordt door veel mensen genoemd als het gaat om wat we de komende tijd 

moeten gaan doen. Niet stil zitten en wachten tot het geld op is en de kerk leeg (…), maar juist 

investeren en de verwachting hebben dat het succesvol zal zijn. Niet te voorzichtig allemaal!   

De PGZ is een bijzonder grote organisatie, waar elke dag veel mensen zich inzetten voor de 

gemeente. Het is bijzonder om te zien hoe ‘vanzelf’ dit lijkt te gaan. Er is een groot gevoel van eigen 

verantwoordelijkheid bij elke werkgroep of andere georganiseerde activiteit. De organisatie moet 

zich echter op bepaalde vlakken meer bewust worden van de mensen voor wie zij het doen. En 

regelmatig toetsen wat goed gaat en wat beter kan. Van buiten naar binnen denken: ‘wat is het 

gemeenschappelijk doel dat we hebben en hoe draag ik daar aan bij’, kan beter worden ontwikkeld.  

Talenten binnen de gemeente kunnen beter worden benut. Ondanks de vele actieve vrijwilligers zijn 

er nog meer mensen met prachtige persoonlijkheden, kennis en ervaring die van meerwaarde 

kunnen zijn voor de gemeente. Bij een aantal mensen leeft het gevoel dat er eigenlijk veel meer in 

zit, maar dat dit op het moment niet los lijkt te komen.  

Meer synergie tussen de organisatieonderdelen vinden we belangrijk. Alle werkgroepen draaien erg 

zelfstandig en voorzien vaak in hun eigen opvolgers. Werkgroepen weten elkaar te vinden als het 

moet of kan. Maar lang niet altijd zoals het zou kunnen of misschien wenselijk is. Er is behoefte aan 

meer leiderschap, zowel geestelijk (missie gemeente zijn) als organisatorisch (ieder in zijn/haar 

kracht zetten). Er zijn ideeën geopperd om de kerkenraad niet te laten bestaan uit leden die een 

afvaardiging zijn, maar juist een kerkenraad (of andere naam …) te vormen van mensen met de juiste 

talenten. Een groep mensen die samen de visie van gemeente gaan uitvoeren en daarvoor onder 

meer plaats nemen in de werkgroepen, die daar uiteraard een cruciale rol in spelen. Dus zo’n groep 

kan dan als bron zijn en de visie en inspiratie actief uitdragen. Daarnaast is het belangrijk om de 

juiste spelers op de juiste plekken op te stellen. Niet iedereen kan alles, maar samen verzetten we 

bergen. En niet alles hoeft overal hetzelfde te gaan, soms moet je gewoon dingen doen, prima. Soms 

heb je inspiratie en geestelijk leiderschap nodig, dan is het geweldig als dat er is.  

Ook als het gaat om de invulling van de vacature kwam naar voren dat er minimale een ‘halve 

predikant’ (in aantal uur) moet komen die inhoudelijk complementair is op hetgeen ds. Lex betekent 

voor onze gemeente. Dus ernaast en passend, maar zeker ook anders. Iemand als 

sparringpartner/collega binnen deze grote gemeente, met aanvullende talenten. Iemand die qua 

eigenschappen en visie (behoorlijk) lijkt op ds. Harry, maar dan wel jong! De wens voor een jonge 

(vrouwelijke?!) predikant, naast ds. Lex, kwam sterk en regelmatig naar voren. Het merendeel van de 

gemeente vindt dus dat de ruimte voor een deel moet worden ingevuld door een (echte) predikant.  

We zijn het zat om stil te zitten en naar dalende lijntjes in grafieken te kijken. Veel mensen willen 

graag weer iets om naar uit te kijken, geleid door iemand met een visie. Samen gaan voor een groter 

doel, samen iets moois doen en betekenen voor elkaar en anderen. Een voorganger dus, ook in 

letterlijke zin. Een inspirator die komt met innovatieve ideeën en een missie om samen voor te gaan. 

Groei & bloei, in plaats van doei.  

Mensen verbinden en in hun kracht zetten, dat is een grote wens binnen de gemeente. Al eerder 

genoemd is de aanwezige potentie qua talenten. Maar de kunst is om dit om te zetten in een goed 

werkende organisatie die in staat is om alle wensen die bestaan, ook daadwerkelijk te faciliteren. Een 

organisatie wordt gevormd door mensen, die als ze goed aansluiten op elkaar, samen iets geweldigs 

kunnen doen. Maar ja, wie gaat dat vormgeven en bijhouden? Mensen vragen en juist adviseren 

soms iets anders te doen wat wel bij hen past, we vinden dat het nodig is.   
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ADVIES 
 

Voorgaande is zoals gezegd een samenvatting van een groot deel van de informatie die opgehaald is. 

Het is een beperkte weergave die in werkelijkheid omvangrijker en complexer is. Daarnaast is er 

natuurlijk ook non-verbale communicatie en informatie die ‘tussen de regels staat’. Of zaken die in 

vertrouwen zijn gedeeld en te persoonlijk zijn om met iedereen te delen. Alle input hebben we als 

werkgroep met elkaar gedeeld en besproken. Dit proces kunnen we hier niet letterlijk weergeven, 

maar de uitkomst van het advies is naar ons idee wat het beste bij de gemeente past op dit moment. 

Eventuele vragen hierover en het proces daar naar toe zijn natuurlijk welkom. 

 

Een (jonge) predikant 
Uit alle gesprekken en terugkoppeling is gebleken dat we met elkaar zeker weer een predikant terug 

willen, alleen is de vraag voor hoeveel uur per week (cq parttime percentage of ‘fte’). Het CvK heeft 

daarnaast aangegeven dat het financieel akkoord is*, als we iemand zouden aannemen voor 0,8 fte 

(32 uur per week) als dit voor een overzichtelijke periode is, bijvoorbeeld voor 5 jaar.  

Ons advies over invulling van de vacature is mede daarom misschien een beetje anders dan 

gebruikelijk. We stellen namelijk voor om zoek te gaan naar iemand die ‘zoveel mogelijk kan’ van wat 

we zoeken. We realiseren ons echter, dat het onwaarschijnlijk is dat je iemand vindt die dat allemaal 

goed kan. Daarom is het advies om in eerste instantie te zoeken naar een predikant, die minimaal 

een bepaald ‘basis-profiel’ moet hebben. Hiervoor reserveren we 0,5 fte, want dat is nodig om 

voldoende omvang te hebben. Aanvullend zou deze predikant kwaliteiten in huis kunnen hebben, die 

we ook nodig hebben. Als dat zou is, dan krijgt hij of zij daar meer uren voor. Als dat niet zo is, gaan 

we op zoek naar iemand anders met het gewenste talent. 

Goed om te weten is dat het ook realistisch is om predikanten te vinden voor bijvoorbeeld 20 uur per 

week. Er zijn er veel die naast een gemeente dienen, graag andere dingen doen, zoals lesgeven, of 

boeken schrijven. Bovendien zijn er constructies waarbij je predikanten kan werven die voor 

bepaalde tijd aan de gemeente worden verbonden. Dit zijn veelal wat jongere predikanten. En dat 

past dus precies bij de wensen vanuit de gemeente.  

 

Kerkelijk werker(s) 
De volgorde van werven is dan ook: Eerst de predikant en afhankelijk van zijn/haar aanvullende 

talenten, wel of geen extra kerkelijk werker(s). Let wel, het profiel van de predikant is al best 

uitdagend gezien de wensen van de gemeente. Maar goed, wie weet, het geeft in ieder geval een 

opvallende vacaturetekst ☺  

Samengevat kan je dus zeggen dat we plaats gaan bieden voor een predikant, met een omvang  

ergens tussen de 0,5 en 0,8 fte. Afhankelijk van wie we gaan ontmoeten, zal dit daarom ingevuld 

worden met één of meer mensen. In onderstaand overzicht wordt dit uitgewerkt.  

 

*Het RC behandeling beheerszaken PKN moet nog om advies/akkoord gevraagd worden. 
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Predikant 0,4 fte – basisprofiel 
Hierna volgt het profiel dat onze nieuwe predikant minimaal in huis moet hebben. Dit moet 

aangevuld worden met één of meer van de hieronder beschreven rollen. Op die manier houden we 

het speelveld breed in onze zoektocht naar de beste kandidaat. Onderstaand is het voorstel vanuit 

de werkgroep, welke uiteraard aangevuld kan worden vanuit de gemeente en/of door een 

toekomstige werving & selectie commissie.  

 

De Protestantse Gemeente Zeewolde is op zoek naar een predikant voor 0,5 – 0,8 fte, die … 

- Leeft met God en dit door haar houding en werkwijze ook uitstraalt en toont 

- Onderzoekend in het leven staat, accepteert hoe dingen zijn en dan vragen stelt 

- Uitdagingen van deze tijd en het dagelijks leven weet te verbinden met God/bijbel/geloof 

- Mensen weet te inspireren in diensten en vieringen, óók de leeftijdsgroep 20 - 40 jaar 

- Herkenbare structuren kan creëren en ondertussen steeds verrast en uitdaagt op inhoud 

- Energie krijgt van pastoraat voor het jongere deel van haar gemeente (0 - 40 jaar) 

- Herder en leraar is in de gemeente als het gaat om ‘zoekend’ en ‘vragend’ geloven 

- Het leuk vindt om nieuwe dingen te doen, innovatief bezig te zijn, te ontdekken 

- Een voorganger kan zijn, zowel geestelijk als praktisch binnen de organisatie 

- Sociaal vaardig is en mede met behulp van social media mensen bereikt en raakt 

 

Waar haar staat mag ook zijn gelezen worden.  

 

Minimaal 1 van de functies die hierna beschreven worden, moet ook door de te werven predikant 

ingevuld worden. Op die manier ontstaat een functie van minimaal 0,5 fte en maximaal 0,8 fte. Indien 

nodig gaan we aanvullend op zoek naar één of meer kerkelijk werkers, die de functies gaan invullen, 

die de predikant niet in huis heeft. 

 

 

Tijden veranderen …  
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Pastoraal werker 0,2 fte – aanvullend profiel 
Uit de vele gesprekken met name, maar ondersteund door de enquête, is ons duidelijk geworden dat 

we als gemeente toch hogere verwachtingen hebben van elkaar als het gaat om aandacht en omzien. 

Dit vraagt enerzijds om (aanvullende) inzet van iemand die dat doet en kan, maar anderzijds om 

iemand die dat slim en zorgvuldig organiseert. Om dit goed te doen en zelf ook ruimte te hebben 

voor pastoraat, is het nodig om dit in te vullen met 1 dag per week (0,2 fte). De nadruk ligt in deze rol 

dus op het goed organiseren van pastoraat, het toerusten van de gemeenteleden die hierbij 

ondersteunen en waar dit kan, zelf ook pastoraal werken.  

Organisator 0,1 fte – aanvullend profiel 
Talenten inzetten en iedereen op zijn of haar beste plek, dat willen we graag en is ook nodig. We 

zoeken dus iemand die oog heeft voor en ervaring met organisatie-inrichting en -verbetering. Die 

weet hoe je mensen in hun kracht kan laten functioneren. Een organisator die in staat is om 

persoonlijke doelstellingen van de mensen te verenigen met die van de organisatie. Die zorgt dat de 

som meer is dan de delen. Iemand die talenten van mensen ziet en inspireert om ze in te zetten, 

zodanig dat dit een positieve bijdrage geeft voor de leden en de gemeente als geheel. Een 

organisator die ook kan optreden als coach en begeleider waar dit nodig is. Iemand die 

ontmoetingen tussen mensen kan initiëren en faciliteren.  

Muziekcoach 0,1 fte – aanvullend profiel 
Muziek werkt bindend en vormt een zeer belangrijk onderdeel van vieringen. Het is ook iets wat over 

de generaties heen bruggen kan slaan. Je kan luisteren of actief deelnemen en het raakt mensen. De 

inzet van de huidige muziekcoach wordt gewaardeerd en we hebben gehoord dat veel mensen hier 

nog meer mee zouden willen doen. Daarnaast is er duidelijk behoefte binnen de diensten aan een 

wat meer generieke stijl en herkenbaarheid, uit volle borst meezingen of juist stil zijn en luisteren. 

Bijna iedereen zegt wel iets over muziek, de liederenkeuze of de soort. Belangrijk dus en belangrijk 

genoeg om ruimte voor vrij te maken.  

 

Deze beschrijvingen van het aanvullend profiel zijn bedoeld als aanvulling op de 0,4 fte predikant. In 

dat geval zullen ze mee gaan in de periode van 5 jaar. Als blijkt dat we iemand anders gaan werven 

voor één of meer van deze aanvullende profielen, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om te gaan 

voor een kortere periode van bijvoorbeeld 3 jaar. Op die manier blijven we als gemeente flexibel om 

te kiezen wat op dat moment het beste bij ons past. Naast bovenstaande (meer langdurige) functies, 

adviseert de werkgroep om voor een periode van 1 jaar iemand in te huren als volgt.  

 

Organisatieadviseur 0,2 fte – tijdelijke functie 
Ons advies is om voor een korte periode, van 1 jaar, aan de slag te gaan met de organisatie van onze 

gemeente. Enerzijds faciliterend op geestelijk vlak, samen met de predikanten en gemeenteleden 

uiteraard, zodat wat we met elkaar willen, ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar anderzijds en 

vooral, het vertalen van de visie en richting die hebben gekozen naar inrichting. Oftewel, het 

verbeteren van de organisatie waar nodig, juiste mensen op de juist plek om zo maximaal bij te 

dragen aan ‘gemeente zijn’. Een periode van 1 jaar, waarbij er ook een model moet worden 

neergezet dat leidt tot een groeiende en zelflerende organisatie, waarbij kennis en ervaring uit het 

verleden ook blijvend gebruikt wordt. We zoeken dus iemand met ruime ervaring op het gebied van 

‘changemanagement’ die bekend is met grote vrijwilligersorganisaties.  
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TOT SLOT 
De leden van de werkgroep blijven graag betrokken bij het vervolgproces. Enerzijds als deelnemer in 

een commissie voor werving & selectie (W&S cie). Anderzijds als ondersteuning bij de introductie van 

een nieuw gevonden predikant en/of andere kerkelijk werker(s). Zo kan onze kennis en ervaring 

gebruikt worden om te ondersteunen in beide processen.  

Voor zo’n W&S cie worden vaak leden gekozen uit ‘de breedte van de gemeente’. Een mooie 

gedachte, maar naar ons idee niet de beste oplossing. De mening van de breedte van de gemeente 

hebben we immers net opgehaald, die is bekend. Het is van belang om mensen in de cie te zetten 

met kennis van zaken, die de gemeente kennen en de organisatie. Die gewend zijn om W&S 

processen te doorlopen en mensen in korte tijd goed kunnen inschatten. Daarnaast is het ook 

daadwerkelijk werven, we willen graag een top-kandidaat immers. Dat betekent dat we ook onze 

gemeente moeten promoten tegelijkertijd. Een W&S cie is dus ook een visitekaartje voor de PGZ. Ons 

advies is daarom om hier geen ‘grote gemiddelde groep’ van te maken, maar een kleine slagvaardige 

club van mensen die de kennis en ervaring hebben, om dit zorgvuldig en doeltreffend te organiseren.  

 

Iets heel anders dat we als werkgroep hebben gemerkt, is dat veel mensen onze organisatie 

onvoldoende slagvaardig vinden. Alle intenties zijn positief uiteraard en de inzet en betrokkenheid 

hoog, maar structuur is soms wel eens onhandig, traag reagerend of niet effectief. Hierdoor zijn er 

mensen teleurgesteld geraakt of zelfs afgehaakt. Mooie talenten die dan niet tot hun recht kunnen 

komen. Dit is zeker geen onwil, van niemand. Het draaien van een organisatie op veelal vrijwilligers is 

misschien wel het ingewikkeldste dat er bestaat. Dus is het altijd goed om na te denken over hoe je 

de omstandigheden zo kan maken, dat je met minimale inspanning, toch een maximaal resultaat 

bereikt. De werkgroep heeft hier ideeën over naar aanleiding van alle feedback die is gegeven. We 

zullen dit in eerste instantie delen met de kerkenraad en vanaf daar zien we dan weer verder.  

 

En dan echt tot slot … Iedereen heel erg bedankt voor zijn of haar openheid naar ons toe. Dit hebben 

we erg gewaardeerd en heeft het mogelijk gemaakt om dit advies op te stellen. En zoals we al eerder 

schreven in de enquête, dat doe je uiteindelijk voor jezelf, dus goed gedaan!  

 

 

 

Met een hartelijke groet, 

Arie, Selma, Bart, Ineke, Henri 
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BIJLAGEN 
 

Hieronder vind je de gehouden enquête.  

EnquetePDF.pdf

 

Er hebben in totaal 186 mensen de enquête ingevuld. Hierna hebben we de opvallendste resultaten weergegeven. Aan het 

eind vind je het document met daarin alle reacties en toelichtingen.  
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De predikant (lichtblauw) krijgt 111 stemmen bij de eerste keus en nog eens 27 als tweede. De pastoraal werker krijgt in 17 

stemmen als eerste keus, 64 als tweede en 37 als derde. Daarnaast scoort de (brede) kerkelijk werker ook goed.  
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Onderstaand document is een weergave van alle toelichtingen die we hebben ontvangen.  

Resultaten enquête 

reacties.pdf
 


