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Wie wordt de nieuwe predikant van de Bronkerk?
1 De Bronkerk
‘Samen op weg naar vernieuwing, geïnspireerd vanuit de Bron’
De Bronkerk in Ugchelen is een geloofsgemeenschap, die staat als een boom. Met wortels, die ons
voeden met het geloof in de Drie-enige God, met een stam als hechte geloofsgemeenschap en met
takken, gericht op de inspirerende ontmoeting met mensen dichtbij en ver weg.
Wij willen een gemeenschap zijn, die omziet naar elkaar en naar de ander, waar warmte is en
onderlinge verbondenheid; waar openheid en gastvrijheid belangrijke waarden zijn en waar we in de
veelkleurigheid van onze gemeenschap elkaars voorkeuren respecteren en meebeleven.
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)
Onze predikant gaat op 1 mei met emeritaat, waardoor er een vacature ontstaat van 0,8 – 1 fte.
De Bronkerk gemeente is op zoek naar een predikant voor wie bovenstaande uitgangspunten ook
belangrijk zijn en bij voorkeur ervaring heeft in minimaal 1 kerkelijke gemeente.
Vanaf 15 oktober 2017 is een kerkelijk werker aangesteld voor 0,5 fte die de komende vier jaar zich
met name zal richten op jeugd en jonge gezinnen.

2 Uw Profiel
Inspirator en voorganger
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.
U bent vernieuwend en ondernemend, visionair en realist, en houdt rekening met het draagvlak in de
gemeente. 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.
De Bronkerk is toekomstgericht en staat open voor nieuwe ontwikkelingen in kerk en samenleving.
Uw taak is daar samen met de gemeente handen en voeten aan te geven. U bent daarbij samen met
de kerkelijk werker de inspirator en verbindende schakel. Het in 2017 opgestelde beleidsplan is
daarbij ons uitgangspunt.
Van de predikant wordt verwacht dat hij /zij in staat is te reflecteren op eigen werk en functioneren
en samen met de gemeente wil streven naar een taakopvatting en taakinvulling die passend is bij de
Bronkerk.
Belangrijke kerntaken
Pastoraat
U heeft aandacht voor mensen in alle levensfasen zowel in individueel als groepspastoraat. U
motiveert, inspireert en ondersteunt mensen op pastoraal gebied en helpt samen met het pastorale
team vorm te geven aan de vernieuwing en intensivering van het pastoraat.
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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.
Vieringen
U zet zich er voor in dat de vieringen aantrekkelijk zijn voor jong en oud, inhoudelijk versterkend voor
het geloof en voor het dagelijkse leven. U heeft affiniteit met kerkmuziek en liturgie, en overlegt met
de cantorij en overige musici. Onder meer samen met de Werkgroep Vieren werkt u aan de
ontwikkeling van nieuwe vormen van kerkzijn en de vormgeving van de zondagse eredienst.
Diaconaat
U draagt het werk van de diaconie een warm hart toe en bent attent op nood binnen en buiten de
Bronkerkgemeente. Samen met de diverse taakgroepen zal waar mogelijk de diaconale opdracht van
de gemeente vorm gegeven worden. Uw rol is daarbij vooral ondersteunend en inspirerend.
Vorming en toerusting
U verzorgt thema-avonden rond Bijbel, geloof en levensvragen; denkt mee over de invulling van ons
Kerkcafé, en schrijft artikelen voor ons gecombineerde dorps/kerkblad: ‘De Bron’
Organisatie en beleid
U draagt mede het beleidsplan Bronkerk 2017 – 2021 uit en attendeert op prioriteiten binnen het
beleidsplan.
Jeugd en jongeren
Hoewel de kerkelijk werker nadrukkelijk de taak heeft jeugd en jongerenbeleid vorm te geven is het
uw taak uw werkzaamheden hierop af te stemmen zodat aan dit belangrijke aandachtsgebied een
gezamenlijk gedragen visie ten grondslag ligt.

3 U bent de predikant….
 die met jeugdig enthousiasme de Bijbelse boodschap kan overbrengen vanuit een authentiek
levend geloof
 die jong en oud weet te inspireren en te verbinden, rekening houdend met de diversiteit in
geloofsuiting en geloofsbeleving
 die vanuit gastvrijheid en openheid de verbintenis en samenwerking zoekt met medegelovigen en
het dorp
 die zich samen met collega´s en de vele vrijwilligers wil inzetten voor de nieuwe koers zoals
vastgelegd in het beleidspan van de Bronkerk
 die actief en effectief gebruik maakt van sociale media in de communicatie met jong en oud.

Bent u de bevlogen predikant die zich herkent in dit profiel en wilt u graag nader kennismaken met
onze gemeente dan komen wij graag met u in contact en nodigen u uit op deze vacature te reageren.
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