Profielschets predikant van de Hervormde Goede Herderkerk te Ridderkerk
Gezien het profiel van de wijkgemeente dient de te beroepen predikant verwant te zijn met het
gedachtegoed van de Confessionele Vereniging. Door de grote variatie van samenstelling in onze
wijkgemeente kan de dominee zich vinden in verschillende manieren van geloven en geloofsbeleving,
van de Gereformeerde Bond tot Evangelisch. Juist in onze geschakeerde wijkgemeente is het van groot
belang dat de uitersten bij elkaar worden gehouden. Wij zoeken een predikant die hierin een
bruggenbouwer kan zijn. Wij hebben een predikant op het oog, die minstens één gemeente gediend
heeft.
Verder denken wij dat een toekomstig predikant de volgende eigenschappen en/of vaardigheden zou
moeten bezitten:
1. Aansprekende verkondiging en liturgie
De zondagse erediensten beschouwen wij als het hoogtepunt in het gemeenteleven. Wij
verwachten van de predikant dat hij op een aansprekende wijze voorgaat in de eredienst en vanuit
een duidelijk merkbaar levend geloof het verlangen weet op te wekken naar een relatie met God,
naar verbondenheid en gemeenschap met elkaar en een warm hart heeft voor rand- en
buitenkerkelijken.
Wij verwachten dat hij oog heeft voor de veranderingen in de maatschappij en daar op een juiste
wijze kan inspelen om gemeenteleden, in het bijzonder jonge gezinnen en jongeren, aan de kerk te
blijven verbinden.
De uitleg van de Bijbel berust op theologische kennis en de ontwikkelingen daarin, maar zeker ook
op een eigen geloofsleven. Zodat hij op een eigentijdse en krachtige manier de gemeente aan
spreekt. Met andere woorden; geen prediking over, maar vanuit de Bijbel.
Voor wat betreft de liturgie: om de betrokkenheid van de gemeente bij de eredienst te vergroten,
kan, en dan in het bijzonder van de jeugd, een bijdrage worden gevraagd.
2. Bindend; inspirerend en communicatief
Wij verwachten van de predikant dat hij een grote bijdrage levert aan de opbouw van de gemeente.
Wij zien onze predikant als een stimulator voor iedereen die in de gemeente een taak heeft. Een
communicatieve instelling die samenbindend werkt is van belang. Hij levert een actieve bijdrage aan
de kwaliteit van pastoraat door vorming en toerusting, door individuele bezoeken en een actieve
betrokkenheid bij het kringwerk, Bijbelstudie en catechese.
3. Flexibel en daadkrachtig
De omvang van de wijkgemeente en de structuur binnen de Hervormde gemeente Ridderkerk (met
een Algemene Kerkenraad) behoeven geen belemmering te zijn voor het functioneren van de
predikant. Belangrijk is een positieve, constructieve en flexibele houding in de contacten met de
andere wijkgemeentes en kerken in Ridderkerk. Als wijkgemeente verwachten wij ondersteuning
van ons beleidsplan.

