
 

Profielschets Predikanten Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

De gemeente 

De Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid is een samengevoegde veelkleurige 
gemeente voortkomend uit de gemeenschapen rondom de Regenboog, de Oase en 
de Pelgrimskerk.   
De nieuwe gemeente wil een levend teken zijn van geloof, hoop en liefde in woord en 
daad. In vieringen en andere bijeenkomsten komen we samen om God en elkaar te 
ontmoeten, ons geloof te verdiepen en om geïnspireerd te raken in ons dagelijks 
leven.  
Als gemeente weten we ons geroepen door God om van betekenis te zijn voor hen 
die wij ontmoeten of naar wie wij op zoek gaan. Dit doen we door het Evangelie te 
delen met hen die zoeken naar zin en betekenis voor hun eigen leven en door het 
bieden van hulp aan mensen die om wat voor reden ook kwetsbaar zijn.  
 
Vanuit de achtergrond van drie geloofsgemeenschappen willen we toegroeien naar 
één vitale, hechte en open geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang 
met God, die bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet 
voor de samenleving. 

Aanleiding vacatures  (1,8 fte) 

De vacatures zijn ontstaan door het vertrek van één predikant in het najaar van 2019 
naar een andere gemeente en door de pensionering van de kerkelijk werker in 
diezelfde periode en door het vertrek naar een andere gemeente van een predikant 
begin dit jaar. Op dit moment zijn er tijdelijk twee parttime kerkelijk werkers en een 
ambulant predikant werkzaam in de gemeente.  

Een nieuwe start 

Met de samenvoeging van drie geloofsgemeenschappen en met een nieuw 
beleidsplan staat de gemeente voor een uitdagende fase om te bouwen aan de 
nieuwe geloofsgemeenschap die aansprekend is voor haar leden en voor allen die 
op haar weg komen. De gemeente is er niet alleen voor zichzelf, maar wil ook voor 
betekenis zijn voor de wijk waarin zij opereert. 

Focus in het werk 

We zijn een wijkgemeente waarin alle taken en verantwoordelijkheden die horen bij 
een gemeente plaats vinden, maar we willen ook een focus aanbrengen in wat ons 
als gemeente te doen staat. Dit gaat om:  

Vieren 
De gemeente zoekt naar nieuwe wegen als het gaat om vieren en samen het geloof 
beleven. Het uitgangspunt is dat er één gemeenschappelijke, breed herkenbare 
viering is op zondagochtend. Daarnaast is er volop ruimte om andere vieringen vorm 
te geven met een specifiek karakter voor andere doelgroepen binnen en buiten de 



 

kerk. Hiermee wordt ruimte geboden aan de veelkleurigheid van de gemeente, maar 
ook aan de uitdaging om in contact te komen met mensen van buiten de kerk die op 
zoek zijn naar zin- en betekenisgeving. 
 
Het geloofsgesprek 
Om geloofsverdieping te ontwikkelen, maar ook om elkaar vanuit de drie 
geloofsgemeenschappen goed te leren kennen willen met elkaar in gesprek gaan 
over de betekenis van het christelijk geloof voor onszelf, voor onze 
geloofsgemeenschap en voor de samenleving. Hierbij gaat het zowel om het 
overdragen van kennis alsook om het voeren van het gesprek en het met elkaar 
delen van het geloof. Uitgangspunt daarbij is de zoektocht naar en het contact met 
God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron. 
Het geloofsgesprek draagt bij aan de opbouw van de gemeente stimuleert ook het 
onderling pastoraat. 
 
Jeugd en midden generatie 
Als gemeente zijn we zoekende op welke wijze we een goede aansluiting kunnen 
vinden bij jeugd- en jongeren en bij de generatie tot ongeveer 45 jaar. Daarom 
kiezen we bewust om deze groep extra aandacht te geven door met hen in gesprek 
te gaan over de rol en betekenis die de kerk voor hen kan hebben.  
 
Kerk naar buiten 
De kerk is geen doel op zichzelf, maar weet zich geroepen om van betekenis te zijn 
voor de context waarin zij zich bevindt. We vinden het belangrijk om met elkaar te 
zoeken naar tekenen van christelijke presentie in de verschillende wijken en buurten 
van Zoetermeer-Zuid. Dat doen we niet alleen maar ook met andere religieuze en 
maatschappelijke instellingen in de wijk, waaronder  het team van de  pioniersplek 
De Pelgrim 
 
 
  



 

Voor deze uitdagende opdracht is de Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-
Zuid op zoek naar: 
 
twee predikanten (0,8 en 1,0 fte) die 

• gedreven door het Evangelie de gemeente inspireren en stimuleren om de 
ontmoeting met God en elkaar vorm te geven; 

• in (en buiten) kerkdiensten de Bijbelse boodschap van het verhaal van Jezus 
Christus van betekenis laten zijn voor het dagelijks leven; 

• in staat zijn kerkdiensten op verschillende wijzen vorm te geven zodat meer 
mensen zich hiermee verbonden kunnen voelen; 

• voorgaan in het verdiepen van het geloof in training, coaching en kringwerk, 
waaronder het toerusten van medewerkers in pastoraat; 

• het als een uitdaging zien om samen met de gemeente op zoek te gaan naar 
een wijkgemeente die betekenisvol is voor mensen binnen en buiten de kerk. 

ook verwachten wij: 

• Visie en kwaliteiten hebben om een gemeente op te bouwen na een fase van 
samenvoeging van drie gemeenschappen; 

• Dat zij kunnen verbinden tussen visies op geloof en tussen de verschillende 
generaties in de kerk; 

• Dat zij het als een uitdaging zien om samen te werken met elkaar, uitgaande 
van elkaars kwaliteiten; 

• Goed kunnen samenwerken met de diverse- en actieve taakgroepen binnen 
de gemeente; 

daarnaast zoeken we 

twee predikanten die elkaar kunnen aanvullen op de verschillende deelgebieden, 
waarbij het accent ligt  

• Bij een predikant die visie en affiniteit heeft met jeugd- en jongeren en met de 
leeftijdsgeneratie tot ongeveer 45 jaar. 

• Bij een predikant die pastoraat als zijn/haar kernkwaliteit ziet en die zich vnl. 
focust op de oudere leeftijdscategorie. 

 
 
 

 
 


