Profielschets predikant Arnhem-Noord
De wijkgemeente Arnhem-Noord is een gemeente in opbouw, waarin gemeenteleden vanuit
drie voormalige wijkgemeenten samen gaan komen in één kerkgebouw. In de profielschets
van de gemeente is daarop ingegaan. Dat de gemeente in opbouw is, brengt met zich mee dat
nog veel moet worden uitgedacht en uitgewerkt. De te beroepen predikant en de reeds
aanwezige predikant zijn belangrijke spelers in het proces van eenwording en vernieuwing.
De gemeente zoekt dan ook een predikant met een zekere pioniersgeest, die het een uitdaging
vindt om met diversiteit om te gaan, die in staat is om verbindingen aan te brengen tussen
mensen uit de verschillende voormalige wijkgemeenten en tussen verschillende generaties.
De gemeente is op zoek naar een predikant die bij het smeden van de gemeente tot een nieuw
geheel ruimte weet te bieden aan een scala aan geloofsopvattingen.
Dat kan gebeuren in het pastoraat voor ouderen en jongeren, in de eredienst, enzovoort.
Vanzelfsprekend vinden in de gemeente ook de ‘normale’ kerkelijke activiteiten plaats.
In de komende tijd zijn er twee terreinen die nadrukkelijk aandacht vragen: gemeenteopbouw
en jeugd.
Het bestaande jeugdwerk moet verder worden uitgebouwd. De taken die daaruit voortvloeien
worden in overleg en samen met de reeds aanwezige predikant uitgevoerd.
Gemeenteopbouw kan plaatsvinden in de eredienst en door geloofsopbouw in het
geloofsgesprek, maar ook door ontmoetingsmomenten van mensen die woorden in daden
willen omzetten.
Hieronder wordt het profiel van de te beroepen predikant op een aantal aspecten meer
concreet uitgewerkt.
Eredienst: de predikant
● Weet in dienst en verkondiging de tekst uit de Bijbel te verbinden met het alledaagse leven
● Heeft oog voor diverse liturgische vormen en weet daar mee om te gaan
● Weet het Evangelie te laten klinken en kan daarbij onderscheid maken in de boodschap
tussen mensen binnen en buiten de kerk
● Moet er zelf in geloven en de kerkdienst zo leiden dat
o die een rustpunt is in de 24-uurs economie
o de conclusie is dat je er een beter mens van wordt
o gemeenteleden zeggen: door wat gehoord, gezien en beleefd wordt geloof ik er weer in
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Kwaliteiten: de predikant is
● Een bruggenbouwer, zowel binnen de gemeente als daarbuiten
● Is communicatief vaardig
● In staat krachten te bundelen en heeft organisatorische kwaliteiten
● Begeesterd, maakt enthousiast, zet de schouders eronder om de gemeente tot één geheel
te maken
● Creatief, heeft wervende nieuwe ideeën
Persoonlijkheid: de predikant
● Straalt positiviteit uit en is een warme persoonlijkheid
● Heeft gevoel voor nuance en is empathisch
● Heeft culturele belangstelling
● Staat open voor verschillende opvattingen en kan omgaan met diversiteit
● Toont leiderschap, is richtinggevend en heeft een lange adem
Ervaring: de predikant heeft ervaring in één of twee gemeentes
Overig:
● De gemeente heeft geen pastorie ter beschikking; de predikant dient zelf in huisvesting te
voorzien.
● De predikant woont bij voorkeur in de gemeente Arnhem of in de directe omgeving.

Vastgesteld in de wijkkerkenraad Arnhem-Noord
Datum: 19 februari 2019.
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