
  
 

 

Profielschets predikant Protestantse Gemeente Huissen 
 
 

De Protestantse Gemeente Huissen is op zoek naar een predikant(e): 0.8 fte (0,6 fte vast + 0,2 fte 
voor de eerste vijf jaar). 

 We zijn een gemeente die over grenzen heen wil denken en open staat voor veel dingen die 
 om ons heen gebeuren. We staan open voor alle levensverbintenissen tussen mensen. 

 De predikant is iemand die ons inspireert om ons geloof levend te houden. Hij* wil 
 samenwerken met organisaties en geloofsgemeenschappen in onze omgeving. 

 Hij kan goed luisteren. Hij is in staat om de juiste signalen op te vangen en die met de juiste 
 toon te vertalen om zo onze geloofsgemeenschap actief en betrokken te houden. Daarmee 
 bouwt hij aan relaties binnen onze gemeente en voelen mensen zich verbonden met elkaar. 
 Hij enthousiasmeert en ondersteunt vrijwilligers en helpt de gemeente om zichzelf actief te 
 organiseren, spiritueel, diaconaal en pastoraal. 

 

Specifieke taken 

 De zondagse eredienst is een tijd van devotie, bezinning en inspiratie. De liturgie kan 
 traditioneel zijn, maar ook laag-liturgische elementen hebben, waarbij we ons graag laten 
 verrassen door hedendaagse muziek, nieuwe media en kunst. Er is ruimte voor andere  
 vormen zoals Taize, Evensongs, cantatediensten en vespers. De predikant gebruikt de taal 
 van nu en is een boeiende spreker. Hij kan uit de voeten met online-uitzending van de 
 diensten. 

 Pastoraat is een belangrijke taak en richt zich op iedereen binnen onze gemeenschap. Daarbij 
 realiseren we ons dat gezien de samenstelling van onze gemeente het ouderenpastoraat een 
 voorname plaats inneemt. Daarnaast is voor nieuw ingekomen gemeenteleden en bijzondere 
 groepen aandacht. De predikant heeft een open en gevoelige antenne voor de behoefte aan 
 pastoraat. 

 De predikant neemt initiatieven voor vorming en toerusting door het organiseren van 
 leerhuis-, thema- en kringavonden. De predikant beweegt zich makkelijk als een 
 oecumenisch netwerker in andere geloofsgemeenschappen en organisaties. Daarbij worden 
 onze jongere gemeenteleden niet vergeten. 

 In de organisatie van het kerkelijk werk is de predikant  een voortrekker en organisator. Hij 
 weet zoveel mogelijk ‘ballen in de lucht’ te houden. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van 
 een toekomstvisie voor onze gemeente. 

 De predikant is diaconaal betrokken bij de samenleving, dichtbij en verder weg. Hij heeft 
 gevoel voor wat er in de diaconale zorg nodig is. 

 Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn. De predikant is in staat om daar samen met 
 de vrijwilligers vorm aan te geven. 

*voor de leesbaarheid is hij gebruikt maar kan uiteraard ook zij zijn 
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Om een beeld te krijgen van onze gemeente verwijzen we via onderstaande links graag naar  

 
- Profiel PGH, DNA - wie wij zijn 
- Beeldimpressie van Huissen 
- Website Protestantse Gemeente Huissen 

https://pknhuissen.nl/wp-content/uploads/2022/05/211118-Profiel-PGH-DNA-wie-wij-zijn.pdf
https://pknhuissen.nl/
https://pknhuissen.nl/

