Profielschets predikant

1. Team
Aan de aanstaande protestantse gemeente te Renkum en Heelsum zullen twee predikanten
verbonden zijn, die als team samenwerken.
Gelet op de specifieke situatie van de te vormen gemeente zoeken we een predikant met
ervaring als gemeentepredikant in tenminste één gemeente. Als het beroep uitgebracht
wordt voordat de beoogde fusie gerealiseerd is, zal de te beroepen predikant formeel
verbonden worden aan de beide vacante gemeenten, maar ook dan is het de bedoeling dat
de beide predikanten werken als predikanten van de gehele (toekomstige) gemeente.
2. Prioriteit
Momenteel zijn er beleidsplannen van de huidige drie kerken, met de bedoeling een
beleidsplan te ontwerpen dat past bij de gefuseerde gemeente.
De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat
die gerespecteerd wordt, en als elkaar verrijkend kan worden beleefd.
Een tweede prioriteit is de aandacht voor de midden- en jongere generatie.
De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de wereld
waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling
houdend en waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties.
De beide predikanten zullen bruggenbouwers zijn, zodat van de nieuwe predikant verwacht
wordt dat te kunnen en te willen zijn.
3. Geloofsbeleving
We beogen de diversiteit in geloofsbeleving die onze gemeente kenmerkt te respecteren in
liturgie en verkondiging waarbij de predikant voeling heeft met een zoekende en soms
twijfelende geloofsbeleving in de gemeente. Hij of zij kan met gemeentelede op zoek gaan
naar nieuwe gezichtspunten die voortkomen uit het evangelie. Hij of zij kan deze in de uitleg
bovendien vertalen naar deze tijd. Tevens kan de predikant met een open blik verbindend
zijn voor hen die zich thuis voelen bij de aloude belijdenisgeschriften.
4. Eredienst
De predikant kan in de erediensten creatief zijn, met een verkondiging die herkenbaar vanuit
de exegese wordt opgebouwd, en met gevoel voor het pluriforme karakter van de
gemeente.
De predikant staat open voor medewerking van gemeenteleden, en kan zich laten adviseren
door een taakgroep Eredienst.
5. Pastoraat
Met het oog op de naderende fusie zijn er geografisch bepaalde wijkteams gevormd.
De beide predikantswijken zijn, daaraan gekoppeld, eveneens geografisch ingedeeld, met de
vrijheid voor gemeenteleden een beroep te doen op de predikant van de andere wijk.

Pastoraat staat ook in de context van de ons omringende maatschappij. We denken aan de
opzet van projecten of ontmoetingen waar vragen vanuit het dagelijks leven aan de orde
kunnen komen, en het deelnemen aan activiteiten in de dorpen, zoals bv. “Het huis van
Renkum (zie http://www.huisvanrenkum.nl).
Van het team predikanten wordt verwacht dat zij de vrijwilligers die bij het pastoraat
betrokken zijn, toerusten en waar nodig begeleiden.
6. Diaconaat
De diaconieën van de drie kerken werken sinds een aantal jaren samen en vormen inmiddels
een eenheid. De diaconie voelt zich betrokken bij onder meer de voedselbank en Amnesty
International. Van het team predikanten wordt voldoende betrokkenheid gevraagd en waar
nodig toerustende en begeleidende activiteiten.
7. Vorming en toerusting
Vorming en toerusting gebeurt inmiddels gezamenlijk.
Catechetische activiteiten zullen tussen de predikanten verdeeld worden.
In de laatste jaren zijn activiteiten opgezet, die gericht zijn op jong- volwassenen en de
midden generatie. Deze activiteiten worden door het team van predikanten voortgezet,
evenals groepswerk voor volwassenen in het algemeen, zo mogelijk met ondersteuning van
een te vormen commissie of werkgroep.
8. Organisatie en beleid
De predikant is als lid van de kerkenraad betrokken bij organisatie en beleid. De vormgeving
van de nieuwe Protestantse Gemeente zal aandacht vragen van de kerkenraad. Het strekt
tot aanbeveling als de nieuwe predikant ervaring met, en inzicht heeft in de processen die
daarbij spelen.
Het team van predikanten zal bijdragen aan het bruggen bouwende werk dat van de
kerkenraad verwacht wordt.
9. Huisvesting
Er is geen pastorie beschikbaar maar het college van kerkrentmeesters is bereid te
assisteren bij het vinden van een woning.
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