
 
 

Profielschets van de predikant 
Algemeen: 
 

 
Wij zoeken een predikant die: 
 
Onze gemeente op een verfrissende en aanstekelijke manier met elkaar weet te verbinden; 
Zich prettig voelt in onze veelkleurigheid en daar flexibel in kan opereren; 
De gemeente voor gaat in de liefde van God, het volgen van Jezus en de inspiratie van de 
Geest; 
Ons helpt het mysterie God op het spoor te komen en vanuit verschillende invalshoeken en 
uitingen, kerkdiensten weet vorm te geven in samenwerking met gemeenteleden; 
Op positieve en creatieve wijze onze gemeente weet te motiveren en aanzet tot actieve 
deelname aan het gemeenteleven; 
Een mensen-mens is, die in en buiten de kerk laat zien wat in feite een ‘voor’ganger is; 
 
In een 80 % dienstverband alle voorkomende werkzaamheden in onze gemeente kan en wil 
verrichten, met nadruk op: 

- Het op een creatieve manier vormgeven aan onze pluriforme erediensten; 
- Als teamspeler in zowel het pastoraat en als in de omgang met kerkenraad en 

vrijwilligers/gemeenteleden weet te verbinden; 

- Naar buiten toe het huidige positieve beeld van de Hofkerk als ‘warme gemeenschap 
met uitstraling’ verder weet uit te bouwen; 

 
Het eerder vermelde dienstverband van 80 % wordt na 4 jaar omgezet in een 60 % 
dienstverband, tenzij door gewijzigde omstandigheden financiële ruimte voor de jaren daarna 
is verkregen. Te denken valt daarbij aan regionale samenwerking. De oriënterende 
gesprekken daarover zijn al gestart. Dit overleg zal in de komende tijd op zorgvuldige wijze 

Werkpercentage 0,8 fte  

Modaliteit Midden-orthodox tot vrijzinnig 

Vaardigheden  Inspirerend naar binnen en naar 
buiten; 

 Empathisch vermogen; 
 Relatie leggen tussen geloof en   

dagelijks leven;  
 Bruggenbouwer.  

Typering predikant  Gangmaker; 
 Humor; 
 Open houding  
 Passie 

Voorkeur geslacht/leeftijd  Man of vrouw  
 Enige ervaring gewenst 

Woonlocatie Bij voorkeur in Oldenzaal  



nader worden gevoerd en uitgewerkt. Wij hopen en verwachten dat een en ander zal 
uitmonden op mogelijke modellen van samenwerking op basis waarop tijdig besluitvorming 
kan plaats vinden. 


