Haarlem, 19 oktober 2021

Pro elschets predikant (V/M)
Inleiding
De Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord (Immanuelkerk) en Spaarndam (Oude Kerk) is een
levendige, relatief jonge, open denkende en dynamische geloofsgemeenschap. Wij geloven dat het
in ons leven op de een of andere manier altijd gaat over ‘licht’, over ‘aanvaard zijn’, over de
levenslange oefening ‘naaste te zijn’ en over ‘opstaan en leven’. Daarbij zoeken we altijd met
ruimte voor verschillende inzichten naar de betekenis van het geloof en spiritualiteit voor ons en
de wereld van nu.
Dat geven we onder meer vorm door speciale aandacht te geven aan projecten voor kerkelijke
vernieuwing.
Binnen onze gemeente staat de eredienst centraal. Zowel in de Immanuelkerk in Haarlem, als in de
Oude kerk in Spaarndam is er elke zondag een dienst. Bij de erediensten is er regelmatig muzikale
ondersteuning. De dienst in de Immanuelkerk wordt altijd online uitgezonden dankzij een grote
groep jonge technici.
Binnen beide kerken zijn veel gemeenteleden actief. Er is sprake van een open communicatie,
eigen verantwoordelijkheid, snelle besluitvorming en een pragmatische aanpak.
Het lopende kerkelijk vernieuwingsproject Verhalenhuis Haarlem is eind 2017 van start gegaan.
Met zingevende activiteiten zoals muziek, theater, lm en loso e, jeugd lm en jeugdtheater
proberen wij de kloof te dichten tussen kerk en samenleving. Inmiddels is het aantal activiteiten,
mede door diverse samenwerkingsvormen met sociale partners uit de buurt, uitgegroeid van 30
naar meer dan 200 activiteiten per seizoen en meer dan 9000 bezoekers waarvan een groot deel
van buiten onze kerk.
Speerpunten waar we ons de komende tijd mee bezig willen houden zijn het pastoraat, het
jeugdwerk en de samenwerking tussen de beide kerken van onze gemeente.
Wat betreft het eerste: Gemeenteleden hebben op dit moment een taak in het pastoraat.
Ondersteuning vanuit de predikant is daarbij belangrijk. De komende tijd willen we ons met elkaar
bezinnen op de manier waarop het pastoraat nu is georganiseerd en hoe dit mogelijk verbeterd
kan worden, meer passend bij de huidige tijd. PKN Nederland doet hiervoor goede handreikingen.
Wat betreft het jeugdwerk zijn jonge gezinnen een belangrijke doelgroep voor ons. Zij zijn immers
de kerk van de toekomst. We proberen hiervoor vormen te vinden die goed bij hen aansluiten. De
musicals voor verschillende leeftijdsgroepen, de jeugddiensten en de activiteiten binnen het
Verhalenhuis zijn hier voorbeelden van.
Wat betreft de samenwerking tussen de beide kerken willen we ons de komende tijd bezinnen op
de vraag hoe we onze beide kerkgebouwen mogelijk meer divers kunnen gebruiken en daarnaast
hoe we de beide erediensten op elkaar kunnen afstemmen.
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Wie zoeken wij
o U herkent zich in de hierboven beschreven typering van onze gemeente;
o U herkent zich in onze missie waarbij we een zoek- en vindplaats willen zijn van geloof, hoop
en liefde voor mensen binnen de gemeente en voor allen daarbuiten die zoeken naar zin en
betekenis;
o U wil met ons zoeken naar verdere kerkelijke vernieuwing met behoud van vertrouwde,
bekende elementen;
o U bent open en benaderbaar voor alle gemeenteleden, maar ook voor buitenstaanders;
o U zoekt de samenwerking binnen de kerkenraad en neemt daarbij het voortouw om nieuwe
initiatieven op te zetten. Ook helpt u de organisatie richting te geven;
o U weet vrijwilligers te binden en motiveren;
o U bent zichtbaar in onze gemeente;
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U zoekt samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en sociale initiatieven in de regio;
U weet de Bijbel op vakkundige en eigentijdse wijze voor jong en oud te vertalen naar het
alledaagse leven.

Verantwoordelijkheden
o De verkondiging van Gods woord, kunnen inspireren in het geloof;
o Verlenen van pastorale zorg;
o Begeleiding van huwelijken, doop, en begrafenissen;
o Coachen en stimuleren van vrijwilligers;
o Bijdrage leveren aan vorming van gemeenteleden in onder meer kringen, leerhuizen en
catechese;
o Inhoudelijk meedenken in het lopende kerkelijke vernieuwingsproject Verhalenhuis Haarlem en
creatief op zoek gaan naar andere nieuwe vormen van kerk zijn voor jong en oud.
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Competenties
o Verbindend zijn en kunnen omgaan met verschillen en tegenstellingen;
o Motiveren en initiatieven kunnen nemen;
o Pragmatisch en exibel zijn in verschillende rollen;
o Zichzelf zijn en vermogen hebben tot zelfre ectie;
o U bent in staat om voor u zelf tijd voor rust, bezinning en studie te vinden.

