Profielschets predikant Nieuwe Kerk te Huizen
Speerpunten
In verband met het vertrek van ds. G.J. Mantel is de Hervormde gemeente Huizen (PKN) ten behoeve
van de wijkgemeente Nieuwe Kerk op zoek naar een nieuwe predikant. Nu weten we dat van een
predikant vaak veel wordt verwacht en dat een profielschets onrealistische verwachtingen kan
bevatten. Daarom hebben we ervoor gekozen om twee speerpunten het accent te geven. Dit zijn (i)
de prediking en eredienst en (ii) verdere vernieuwing van het (wijk)gemeenteleven. Andere
belangrijke aspecten, zoals pastoraat en catechese, zullen in gesprekken aan de orde komen en in
overleg met en ondersteuning van de kerkenraad worden ingevuld.
De gekozen speerpunten zijn van belang vanwege de situatie en ontwikkelingen binnen de
Hervormde gemeente van Huizen breed en de specifieke situatie van de (geografische) wijkgemeente
Nieuwe Kerk. De wijkgemeente bestaat uit 715 (kerkelijk en half-kerkelijk meelevende) leden.
Gemiddeld 370 gemeenteleden bezoeken de eredienst op zondagmorgen. Deze gemeenteleden van
wijkgemeente Nieuwe Kerk zijn trouw, ondernemend en kritisch. De laatste jaren is er meer één
gezin ontstaan en is er meer ruimte gekomen voor een eigentijdse invulling van de erediensten. De
wens is om dit te behouden en het gezin verder te laten groeien. Binnen de wijkgemeente Nieuwe
Kerk en de andere wijken van de Hervormde gemeente in Huizen loopt een besluitvormingsproces
omtrent de plaats van de vrouw in het ambt.
Wie zoeken we?
Binnen dit kader zijn we op zoek naar een predikant die vanuit een persoonlijke relatie met Jezus
Christus, levend en lerend uit een open Bijbel, geestelijk leiding zal geven aan de wijkgemeente
Nieuwe Kerk en vanuit een pro-actieve houding mede vorm geeft aan nieuwe ontwikkelingen en
nieuw beleid voor de wijkgemeente Nieuwe Kerk. De predikant kan de wijkgemeente voeden en
toerusten, zodat zij enthousiast in beweging kan komen naar de Here God, naar elkaar en mensen
buiten de gemeente. Tot eer en glorie van onze goede God door de Heilige Geest.
De predikant van de wijkgemeente Nieuwe Kerk:
•
vertaalt de rijke Bijbelse boodschap naar het leven van alledag
•
is makkelijk toegankelijk naar alle leeftijdsgroepen en heeft aansluiting op
jongvolwassenen en jonge gezinnen
•
weet in presentatie en communicatie te boeien en te binden
•
geeft richting bij het ontwikkelen en omzetten van visie in beleid
•
zoekt de samenwerking en enthousiasmeert mensen om mee te doen
•
is missionair gericht
•
durft vanuit zijn passie voor de kerk nieuwe wegen in te slaan.
Prediking en eredienst
We zoeken een predikant die zich stelt onder het gezag van de Bijbel. Hij put uit dit Woord in
verbondenheid met het klassiek christelijke belijden uit de gereformeerde traditie. Hij staat hierbij
open voor vernieuwende impulsen om de gemeente te doen groeien in geloof. Dit krijg met name
vorm in de erediensten, het hart van het gemeentezijn. De predikant geeft prioriteit aan de prediking
en de daarmee samenhangende studie en voorbereiding. In zijn prediking staan oproep tot
persoonlijk geloof in Jezus Christus, geestelijke groei en navolging centraal. Daarbij is zijn prediking:
•
Bijbels van inhoud in exegese en toepassing
•
opbouwend in geloof, hoop en liefde
•
toerustend om staande te blijven in een geseculariseerde omgeving
•
passend bij de samenstelling van de wijkgemeente
•
bewogen en eigentijds

•
•
•

toepasbaar op het dagelijkse leven; actualiserend
helder van structuur en taalgebruik
kortom: het Evangelie in hedendaagse tijd vertaald.

De predikant kan zich vinden in een eigentijdse liturgie, zoals die in de wijkgemeente wordt
gepraktiseerd en staat open voor veranderingen. De predikant kan hier een verdere invulling aan
geven en krijgt daarbij ondersteuning. Voorbeelden van ‘innovaties’ die in de afgelopen periode in
samenspraak zijn gerealiseerd:
• Brede liturgie met ruimte voor psalmen, gezangen en vrije liederen (o.a.
Opwekking/Sela/Weerklank)
• Actieve ondersteuning van muziekgroep naast orgel
• Gebruik van beamers tijdens eredienst
• Kindermoment
• Soms een andere invulling van (middag)diensten, zoals gebeds- en themadiensten.
Door vernieuwend te zijn en veranderingen met beleid door te voeren willen we een blijvende
aantrekkelijke wijkgemeente zijn voor jongeren, gezinnen en ouderen.
Verdere vernieuwing van het (wijk)gemeenteleven
Naast ruimte in de liturgie en eredienst, is er ruimte voor verdere vernieuwing van het
(wijk)gemeenteleven. Daarbij staat de vraag centraal hoe het gemeentezijn in en rond de Nieuwe
kerk de komende jaren het beste vormgegeven kan worden. Wij zoeken een predikant die
vernieuwend is en in samenwerking met de kerkenraad grensverleggend en innoverend durft te zijn
en richting geeft. De predikant heeft gemeentevernieuwende expertise.
Er ligt de uitdaging om in deze ontwikkelingen de samenwerking binnen en de eenheid van hervormd
Huizen op het oog te hebben. De predikant gaat samen met o.a. de wijkkerkenraad van meet af aan
een plan maken voor de toekomst van de wijkgemeente Nieuwe Kerk binnen de bredere context van
Hervormd Huizen. Daarbij kunnen ook grenzen worden verlegd en nagedacht worden over kerkelijke
presentie in de geografische wijk.
De Hervormde gemeente van Huizen is een veelkleurige gemeente met verscheidenheid binnen de
diverse wijkgemeenten. De kerkenraad en de predikant stelt zich ten doel de eenheid van de
gemeente te bewaren. De predikant staat ook achter een systeem van roulatie in de zondagse
erediensten in de diverse wijkkerken en werkt o.a. nauw samen met zijn collega predikanten en
evangelist.
Verder is er de wens dat de gemeente groeit in geloof, hoop en liefde, waarbij gemeenteleden
het geloof delen en oog hebben voor elkaar en anderen, jong en oud. De rol van de predikant is
hierbij ondersteunend en stimulerend. Hij helpt de gemeente gestalte te geven aan het gemeente
zijn in deze tijd bij het licht van Woord en Geest.
Tenslotte
Wij beseffen dat wij als kerkenraad veel vragen, maar willen gelijktijdig onderstrepen dat wij het
vanzelfsprekend achten om met de predikant samen te werken en hartelijk met hem en zijn gezin
mee te leven.
Het is duidelijk dat de toekomst van de wijkgemeente Nieuwe Kerk open ligt, maar hij ligt wel in de
handen van God. De Geest schrijft wegen in de tijd en we bidden dat we als wijkgemeente samen
met de nieuwe predikant een weg mogen vinden.

