
 

Protestantse gemeente te Kesteren De Voorhof 

voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten,  

Dodewaard, IJzendoorn, Lienden en Ommeren 

 

 

 
Wie zijn wij? 

 

In onze streekgemeente ontmoeten mensen uit verschillende dorpen elkaar bij de zondagse viering 

en bij allerlei activiteiten. We denken en geloven divers, twijfelen ook wel eens.  

We noemen ons liberaal, maar sommigen noemen zich liever midden-orthodox, anderen vrijzinning. 

We respecteren elkaar, geven graag ruimte aan een ander, maar we voelen en weten ons ook met 

elkaar verbonden. Als mensen en als gemeenschap die zich met God verbonden weet en in het spoor 

van Jezus wil leven en voor de ander een naaste wil zijn. 

Wie binnenkomt in onze gebouw voelt zich direct welkom. Niet voor niets heeft de 

ontmoetingsruimte een centrale plaats. 

We laten ons graag inspireren en uitdagen tijdens kerkdiensten en diverse (kerkelijke) activiteiten. 

Er is veel betrokkenheid bij verschillende projecten in de wereld. 
 

 

 

Wie zoeken wij? 

 

Een predikant die zich herkent en ook een uitdaging ziet in het volgende profiel: 

 

Werkpercentate     60% 

Typering predikant  Verbindend 

 Communicatief vaardig 

 Vernieuwend 

 Creatief 

Vaardigheden  Kan goed omgaan met jong en oud, met 

mensen aan de rand en met kernleden 

 Kan delegeren en nieuwe initiatieven 

ontwikkelen 

 Maakt gebruik van sociale media en 

moderne communicatiemiddelen 

Woonlocatie In overleg in (of rond) de regio   

 

 

 

 

 

 



 

Taakvelden 

 

Eredienst  Kan op eigentijdse wijze de boodschap 

van God vertalen naar het leven van 

mensen 

 Weet te inspireren en tot nadenken aan te 

zetten 

 Vindt liturgie en muziek belangrijk 

 Zorgt voor afwisselende vieringen en 

durft te experimenteren 

Jeugd en jongeren, jonge gezinnen  Houdt rekening met de leefwereld van 

jonge mensen. 

 Onderhoudt zelf contact met de jeugd 

 Kan nieuwe initiatieven ontwikkelen 

 Staat naast hen; heeft een voornaam 

Pastoraat  Heeft aandacht voor kernleden en voor 

mensen aan de rand en weet de juiste 

toon te treffen 

 Kan vrijwilligers begeleiden en 

stimuleren 

 Weet talenten te prikkelen 

 Zet een beweging in gang van 

aanbiedend pastoraat naar vraaggestuurd 

pastoraat en doelgroepen-pastoraat 

Diakonaat  Is maatschappelijk betrokken 

Vorming en toerusting  Kan zinvolle ontmoetingen buiten de 

zondagse vieringen initiëren 

Oecumene, samenwerking andere gemeentes  Houdt voeling met wat in andere 

gemeentes speelt en schuwt 

samenwerking zeker niet 

 Staat open voor oecumene 

Organisatie en bestuur  Is een coach en teamplayer 

 Weet te delegeren 

Collegiale samenwerking  Kan samenwerken met de pastoraal 

werker 

Modaliteit Kan werken in een pluriforme gemeente 

 

 

Vastgesteld door de kerkenraad op 18 januari 2018 


