Profielschets predikant
Algemeen
De Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg heeft twee locaties waar zondagse vieringen worden
gehouden: de Dorpskerk in Aagtekerke en de Johanneskerk in Domburg. De gemeente is sinds 1 juni
2020 vacant en zoekt een nieuwe predikant voor 0,8 fte.
Typering van de gemeente.
De gemeente is ontstaan uit een fusie in 2018 van de zich open-confessioneel noemende
Protestantse Gemeente te Aagtekerke en de Protestantse Gemeente te Domburg, van oorsprong
midden-orthodox. Bovenplaatselijk wordt samengewerkt in een cluster met de buurgemeenten
Oostkapelle, Westkapelle en Grijpskerke.
In het beleidsplan dat in 2018 is vastgesteld, is onze missie geformuleerd:
In de verkondiging van het evangelie en de ontmoeting geschiedt Gods bevrijding. Omdat wij God lief
hebben bovenal en de naaste als onszelf, treden wij de Ander / ander met open handen tegemoet. Zó
zoeken en faciliteren wij de ontmoeting met God en onze medemens.
Wij zoeken een predikant die zich in onze missie en visie herkent en die met ons wil optrekken om
hier samen vorm en inhoud aan te geven. Daarbij verwachten wij dat de predikant kan omgaan met
de verschillende tradities van waaruit de gemeente is ontstaan en de daaruit voortvloeiende
verschillen in o.a. wijze van vieren van het Avondmaal en inzegening van het huwelijk. Tot de
deelname aan het Avondmaal worden in de kerk in Aagtekerke belijdende leden en in de kerk in
Domburg zowel belijdende leden als doopleden toegelaten. In de kerk in Aagtekerke worden
huwelijken ingezegend tussen man en vrouw. In de kerk in Domburg kunnen levensverbintenissen
van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, als een verbond van liefde en trouw
voor Gods aangezicht worden gezegend.
Werkzaamheden waarop de nadruk ligt
Tot de kerntaken van de predikant behoren in ieder geval: de eredienst, het pastoraat, vorming en
toerusting en organisatie en beleid. Meer specifiek:
Eredienst:
Wij zoeken een predikant die bezield is door de Bijbelse boodschap en die in liturgie en uitleg de
gemeente inspireert en toerust voor het denken en doen in het dagelijks leven en in de hedendaagse
samenleving. Een predikant die toegankelijk is in zijn uitleg en die variatie zoekt in de muzikale
omlijsting en mede gebruik maakt van moderne media. In de diensten wordt gezongen uit het
Liedboek (2013), maar ook uit andere bundels zoals Hemelhoog en de Evangelische Liedbundel.
Pastoraat:
Wij zoeken een predikant die, samen met het Pastoraal College de pastorale zorg een warm hart
toedraagt. Een predikant die het pastoraat tot één van zijn primaire taken rekent en deze
laagdrempelig en met empathie tot één van zijn speerpunten maakt. Iemand die een metgezel kan
zijn op de levensweg, niet iemand die alle antwoorden heeft, maar naast de mensen wil en kan
staan. Binnen de gemeente is specifiek aandacht voor ouderen. In dit kader wordt er 4 keer per jaar
een ouderenmiddag georganiseerd, zijn er rond Pasen en Kerst speciale vieringen voor ouderen en is
er een gespreksgroep in Zorgcentrum Simnia. Ook is er twee keer per jaar een Open Tafel, waarbij

alle mensen die behoefte hebben aan een gezellige maaltijd welkom zijn. Van de predikant die wij
zoeken verwachten wij een inhoudelijke bijdrage aan deze activiteiten. Met het oog op het heden en
de toekomst van de kerk vinden wij het daarnaast van groot belang dat de predikant samen met de
kerkenraad zoekt naar manieren om de jeugd maar met name ook de midden-generatie (25 – 50
jaar) bij de gemeente te betrekken/betrokken te houden. Wij zijn op zoek naar een predikant die
deze doelgroepen weet aan te spreken, te verbinden en te inspireren.
Vorming en toerusting:
Wij zoeken een predikant die zich wil inzetten en oog heeft voor de verschillende doelgroepen
binnen onze gemeenschap en deze ondersteunt, adviseert en stimuleert. Hij/zij maakt daarbij
gebruik van traditionele vormen zoals catechese, gespreksgroepen en leerdiensten maar benut ook
nieuwe instrumenten zoals social media, chat-groepen e.d.
Organisatie en beleid:
Wij zoeken een predikant die in goede samenwerking met de kerkenraad een actieve en
constructieve bijdrage wil leveren aan de uitvoering van het in 2018 vastgestelde beleidsplan en die
de samenwerking met de andere gemeenten in het cluster zoekt.
Kennis, deskundigheid en vaardigheden
Wij zijn een gemeente die – vanuit de huidige ontwikkelingen en met het oog op de toekomst – zich
bewust wil zijn van wat het betekent om in deze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn. Daarom zijn
wij op zoek naar een predikant die zich betrokken weet bij de ontwikkelingen in kerk, theologie en
samenleving en die van daaruit creatief en vernieuwend werkt en bijzondere aandacht wil geven aan:
-

de invulling van het pastoraat in nauwe samenwerking met ouderlingen en pastoraal
werkers;
de invulling van de liturgie;
het plaatsen van Bijbelse verhalen in hedendaagse actualiteit en daarbij ook de diepere
betekenis kan duiden;
de plaats van jongeren en kinderen in de gemeente en in de eredienst;
de plaats van de gemeente in de samenleving, met name ook in missionair en diaconaal
opzicht, hier en wereldwijd.

Persoonskenmerken
Wij zoeken een predikant met de volgende persoonskenmerken:
verbindend, inspirerend, toegankelijk, communicatief sterk, eigentijds, oog voor mensen van alle
leeftijden, gevoel voor muziek en gevoel voor humor.
Tenslotte
-

We zoeken naar een man of vrouw met ervaring.
Die vertrouwd is met de hedendaagse media en communicatiemiddelen.
Die deel wil nemen aan de lokale samenleving.
Van de te benoemen predikant wordt verwacht dat hij/zij zich in de gemeente wil vestigen.
Er is een pastorie beschikbaar.

