Wijzigingen en toevoegingen in Profielschets Predikant Bronkerk Ugchelen versie 1.4
Deze wijzigingen zijn opgenomen in versie 1.5
1

De Bronkerk

2e alinea, regel 1

na R.K. toegevoegd: en andere

Zin luidt nu: Wij willen samenwerken met onze R.K. en andere medegelovigen en diverse
vrijwilligers organisaties en ons met hen inzetten voor de noden in het dorp. (Beleidsplan Bronkerk
2017-2021)

3e alinea, regel 3
toegevoegd:
bij voorkeur
Zin luidt nu: De Bronkerk gemeente is op zoek naar een predikant voor wie bovenstaande
uitgangspunten ook belangrijk zijn en die bij voorkeur ervaring heeft in minimaal 1 kerkelijke
gemeente.

2
inspirator en voorganger
Kopje: ‘eigentijds’ is verwijderd
1e alinea, regel 1 is gewijzigd en er is een zin toegevoegd.
De zinnen luiden nu: U bent een enthousiaste en warme persoonlijkheid die met een jeugdig hart
de Bijbelse boodschap brengt en uitlegt en laat zien wat deze kan betekenen in de context van de
huidige tijd. Vanuit die boodschap biedt u troost aan hen die het moeilijk hebben door tegenslag,
ziekte of ouderdom.
1e alinea, regel 3 /4 zin is gewijzigd en luidt nu: U kunt goed luisteren en hebt oog voor de diversiteit
in de gemeente. Samen met de kerkelijk werker weet u de gemeente te inspireren tot een levend
geloof en tot haar taak in de wereld waarbij de verbinding en samenwerking wordt gezocht met
medegelovigen, het dorp en organisaties die daarin werkzaam zijn.

3e alinea: ‘De R.K. geloofsgenoten hebben in Ugchelen helaas geen …….’ Deze alinea is
verwijderd.
Belangrijke kerntaken
Toegevoegd onder paragraaf Pastoraat
Ouderen
U heeft een warm hart voor het ouderenpastoraat. Zij vinden bij u een luisterend oor en een
pastorale begeleiding passend bij deze fase van hun leven. Daarbij blijft u de verbinding zoeken
tussen de oudere en jongere gemeenteleden.
3

U bent de predikant

1e bullet is gewijzigd in:

* die met jeugdig enthousiasme de Bijbelse boodschap kan
overbrengen vanuit een authentiek levend geloof

