Profielschets van een nieuw te
beroepen predikant (m/v)
Protestantse Gemeente Lux Mundi
te Lexmond en Hei- en Boeicop
De Protestantse Gemeente van Lexmond zoekt een predikant (m/v) die ons wil
voorgaan om kerk van Jezus Christus te zijn en te leven vanuit zijn liefde en
genade. We komen graag in contact met een theoloog die opbouwend en creatief
leiding kan geven aan onze gemeente. De nieuwe predikant is bezielend, een
goede coach en begeleider, een samen-werker die goed kan luisteren, bereikbaar
voor jong en oud en weet vanuit een diaconaal, pastoraal en missionair
perspectief nieuwe impulsen te ontwikkelen en ondersteunen binnen en buiten de
kerk.
In concrete zin betekent dit dat wij van de predikant (m/v) verwachten dat
hij/zij:
-

-

-

samen met ons in de erediensten de omgang met God wil vieren en
voorgaat in de liturgie;
de gemeente stimuleert om een open en gastvrije gemeente te zijn;
op een constructieve wijze om gaat met- en anticipeert op verschillen in
geloofsbeleving;
met de gemeente zoekt naar (nieuwe) vormen van vieren, leren en
dienen, die de Bijbel en de situatie van veel verschillende gelovigen, in een
steeds veranderende maatschappelijke context, recht doet;
groeimogelijkheden bevordert voor zowel individuele leden als voor de
gemeente als geheel om bewuster als gelovige in de wereld te staan;
contacten weet te leggen en te onderhouden met jongeren: tieners en
twintigers;
stimulerend leiding kan geven aan catechese(team) en vernieuwend kan
zijn in het jeugdwerk;
ons wil helpen een lerende gemeente te zijn en zelf ook wil blijven leren;
zichtbaar is in ons dorp en zorg heeft voor het pastoraat naar ouderen,
eenzamen en zieken. De predikant wordt daarin intensief ondersteund
door de ouderlingen en actieve wijkteams. Hij/zij begeleidt en inspireert
allen die een pastorale taak vervullen en bevordert ook het onderlinge
pastoraat;
het werk van het (wereld) diaconaat stimuleert door mensen aan te zetten
tot onderlinge hulp en solidariteit naar de wereld;
de gemeente stimuleert en vanuit een duidelijke visie helpt bij het
ontwikkelen en vormgeven van nieuwe vormen van kerkzijn, zoals
beschreven in het profiel van Lux Mundi.

Bijzondere aandachtspunten in de komende jaren zijn:
1. De zondagse viering speelt een centrale rol in de gemeente. Vanuit dat
centrale element kan de gemeente verder ontwikkeld worden. Een
inhoudelijke preek, samen zingen, gebed en bezinning, nieuwe vormen
van vieren, ontmoeting en gesprek.

2. Er zijn veel jonge gezinnen die de zondagse kerkdiensten bij wonen. Het
jeugdwerk loopt goed, maar vraagt ook bijzondere aandacht. Dat betreft
de ‘gewone’ ondersteuning van de kindernevendienst, tienerdienst en
3. catechese. We zoeken naar nieuwe impulsen en initiatieven voor de
tieners, jongvolwassenen en jonge gezinnen.
4. Het met elkaar nadenken over nieuwe vormen van kerk-zijn, zodanig dat
jongeren en de “middengroepen” zich daartoe aangetrokken voelen.
5. Het vormgeven van doelgroepenpastoraat.
Lux Mundi is een actieve en betrokken gemeente en de predikant kan dus
rekenen op de steun en inzet van de gemeenteleden, met al hun gaven en
talenten.
De predikantsplaats heeft de omvang van een 80% deeltijdplaats.
De gemeente stelt het op prijs als de predikant in Lexmond komt wonen.
We hebben aan de Kortenhoevenseweg 49 in Lexmond een ruime, vrijstaande
pastorie beschikbaar.

