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Profielschets predikant  
 
De Amstelkerkgemeente van Ouderkerk aan de Amstel zoekt een predikant 0,8 met mogelijkheid van 
uitbreiding naar 1,0 fte. 
 
De Amstelkerkgemeente is een pluriforme protestantse gemeente van het moderne midden. Wij 
vinden het belangrijk dat er ruimte is voor gemeenteleden met verschillende achtergronden en 
geloofsbeleving. Daar hoort ook bij dat we graag kerk zijn met en voor jong en oud.  
De Amstelkerkgemeente is een PKN-gemeente, een succesvolle samenvoeging van de (midden-
orthodoxe) Hervormde Gemeente en de (modern-)Gereformeerde Kerk in ons dorp.  
De laatste jaren is de samenwerking met de Rooms-Katholieke Parochie en haar voorganger groter 
en hechter geworden. 
 
Uit het Beleidsplan 2013-2018 *: 
“Wij van de Amstelkerk, een pluriforme protestantse gemeente in Ouderkerk aan de Amstel en 
aangesloten bij de landelijke Protestantse Kerk, willen met het gezicht naar het dorp staan. We 
streven ernaar om te groeien in geloven, het geloof te beleven en uit te dragen. Door aantrekkelijke 
kerkdiensten en andere bijeenkomsten streven we er meer dan in de afgelopen periode naar jonge 
gezinnen en jeugd te bereiken en nieuwe mensen te ontmoeten,  te inspireren en ze bij onze 
gemeente  betrekken. We willen goed samenwerken met scholen en maatschappelijke instellingen en 
onze gebouwen hiertoe openstellen. Op deze manier verwachten we dat we de opdracht invulling 
geven het geloof te delen en te leven in navolging van Christus.”  
 
Om te komen tot een goede profielschets van onze nieuwe predikant, heeft een voorbereidende 
commissie onderzoek gedaan naar hoe de gemeente haar toekomst ziet, en wat daarvoor nodig is, 
zowel vanuit de gemeente als vanuit de te beroepen voorganger. Daarbij zijn de verschillende 
domeinen bepaald, de kernactiviteiten en de rol daarin van de predikant.  
De aanbevelingen uit dit onderzoek vormen, samen met het bestaande beleidsplan, de basis van de 
profielschets van de nieuwe predikant. Hier onder volgt een overzicht van de aanbevelingen *.  

 
Vieren: De Eredienst is en blijft de eerste kernactiviteit. Liturgie,  muziek en prediking zijn alle 

drie van centraal belang, met daarin uitleg van de Schriften, toepassing op de actualiteit en persoonlijk 
geraakt worden, gevoed worden. Het is goed om vast te houden aan de huidige verschillende vormen 
en soorten kerkdiensten, dit mag nog wel verder worden uitgebreid en mee geëxperimenteerd, maar 
het moet wel vertrouwd en herkenbaar blijven.  

Rol predikant: centrale rol, zowel in de inrichting en uitvoering van de diensten, als in het 
zoeken naar nieuwe vormen. In samenwerking met de cantor/organist en de taakgroep Eredienst. 

 
Omzien naar elkaar:  Pastoraat is de tweede kernactiviteit, met name naar ouderen, zieken 

en zij die het moeilijk hebben in onze gemeente. Diaconaat sluit daarbij aan. 
Rol predikant: De predikant heeft een aantal specifieke taken (zoals pastoraat bij ziekte, 

overlijden, geestelijke nood) en daarnaast een actief coachende rol; er wordt veel door de 
gemeenteleden zelf gedaan, zo nodig met extra toerusting.  

 
Leren: Leren, exegese en catechese zijn belangrijke activiteiten.  
Rol predikant: soms uitvoerend, soms initiërend en (vervolgens) meer coachend. In 

samenwerking met gemeenteleden (zo nodig toegerust/opgeleid). 
 
Naar buiten toe / externe gerichtheid: Zichtbaarheid en gastvrijheid naar het dorp om ons 

heen en contacten met scholen. Belangrijk vinden wij de samenwerking met de Rooms-Katholieke 
parochie en de pastor, op allerlei gebied (Eredienst, leren, pastoraat, buiten de kerken), en deze 
samenwerking kan verder groeien en versterkt worden. 

Rol predikant: centraal en divers: voortrekker, contacten buiten kerk en in dorpsgemeenschap, 
uitvoeren van diverse activiteiten en zoeken naar nieuwe activiteiten.  

 
Overige aanbevelingen (o.a.): extra aandacht voor jeugd en jongeren, maar ook voor hun 

(jonge) ouders, en voor de middengroep (40-50), en een predikant die deze groepen aanspreekt.  
  
 
(* Achtergrondinformatie is te vinden in het Beleidsplan en het Rapport van aanbevelingen.) 
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Wat voor predikant zoeken wij?  
 
Wij zoeken een predikant die zich thuis voelt in onze pluriforme geloofsgemeenschap, die een hechte 
sociale cohesie kent, in een Randstedelijk dorp. Een predikant die ruimte en aandacht heeft voor 
spiritualiteit en bezinning en die met ons zoekt naar verbinding en gemeenschap.  
 
Wij zoeken een predikant die zich deskundig, vaardig en geïnspireerd voelt bij de Eredienst als 
kernactiviteit (in brede zin van liturgie, muziek en prediking) en die ruimte heeft voor de verschillende 
vormen en invulling daarvan en met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van 
vertrouwde, bekende elementen.  
 
Wij zoeken een predikant die wat betreft leren/exegese, en omzien naar elkaar/pastoraat in staat is 
om te wisselen van uitvoerende/leidende rol naar meer coachende, stimulerende en ondersteunende 
rol met delegeren van diverse activiteiten naar (al dan niet opgeleide/toegeruste) gemeenteleden, 
waar mogelijk in samenwerking met de collega-voorganger van de Rooms-Katholieke kerk.  
 
Wij zoeken een predikant die voortrekker wil en kan zijn bij het vergroten van onze speciale positie als 
‘Dorpskerk’: versterken van de gerichtheid naar buiten, zowel naar de dorpsgemeenschap (scholen, 
maatschappelijke instellingen) als binnen het oecumenisch verband, en het meer zichtbaar maken van 
de gastvrijheid van onze gemeenschap.   
 
En wij zoeken een predikant die met ons wil zoeken naar nieuwe manieren om kerk en 
geloofsgemeenschap aantrekkelijker te maken voor (jonge) ouders (en via hen ook jeugd en jongeren) 
en de middengroep van 30-50-jarigen, een predikant die deze groepen kan aanspreken.  
 
Wat zijn de belangrijkste taken en doelgroepen voor de predikant? 
Als belangrijkste taken zien wij de Eredienst, en de gerichtheid naar groepen binnen de gemeente die 
we missen in de kerk en naar buiten ten dienste van de samenleving. Hierin zien wij de predikant als 
echte voortrekker, inspirator en stimulator.  
 
Ervaring en persoonskenmerken 
De Amstelkerk is de enige PKN-gemeente in Ouderkerk. De predikant werkt dus vrij solistisch. 
Ervaring als predikant is daarom wel aan te raden.  
Daarnaast is belangrijk dat de nieuwe predikant in staat is om te wisselen van leidinggevende, 
voortrekkende rol naar coachende, ondersteunende rol, en zich ook kan laten leiden door de 
gemeente.  
Tevens is een naar buiten gerichte houding, en aanspreekbaarheid voor jongere gemeenteleden, zeer 
gewenst. Er is daarom een voorkeur voor een jongere predikant.  
 
Welke competenties heeft de predikant vooral nodig? 
Als belangrijkste competenties zien wij: kunnen inspireren in het geloof, verbindend zijn, omgaan met 
verschillen en tegenstellingen, motiveren, initiatief kunnen nemen en ook kunnen volgen, pragmatisch 
zijn, flexibel zijn in de verschillende rollen, en creatief in het zoeken naar nieuwe vormen. Tenslotte 
vinden wij het belangrijk dat de predikant zichzelf kan zijn bij ons, vermogen tot zelfreflectie heeft en in 
staat is om voor zichzelf tijd voor rust, bezinning en studie te vinden.   
 
Samenwerking met professionals en gemeente 
De predikant werkt samen met de cantor-organist Eric Jan Joosse, o.a. dirigent van kerkkoor Capella 
Nova, die zelf een actieve rol heeft in de liturgie en rol van de muziek in de diensten en de 
geloofsgemeenschap. Daarnaast werkt de predikant samen met de collega’s van de Ring binnen de 
Classis Noord-Holland.  
Afhankelijk van de behoeften en de financiële middelen kan tijdelijk een extra kracht (bijv. kerkelijk 
werker) worden aangesteld. Ook is het mogelijk om theologen in opleiding stage te laten lopen.  
De predikant heeft in de kerkenraad en het moderamen een theologisch inhoudelijke en inspirerende 
rol en een goede samenwerking. Daarnaast is de predikant lid van de taakgroepen Eredienst en 
Pastoraat en van de Raad van Kerken (oecumenisch samenwerkingsverband Ouderkerk).  
 

Wij zoeken iemand die er zin in heeft om met ons aan de slag te gaan, ons 
voorgaat en verbindt in ons geloof en inspireert om gezamenlijk nieuwe wegen 
te zoeken!  


