
Predikantsprofiel Veenhartkerk

Predikant of missionair werker
We spreken in dit profiel over predikant maar in ons zoekprofiel past ook een missionair werker. In verband met 
leesgemak spreken we over predikant.

De Veenhartkerk
De Veenhartkerk past niet in een hokje. We zijn geen traditionele kerk, maar willen op een eigentijdse manier kerk zijn. 
Een kerk die past bij zijn omgeving met een sterk missionair karakter. We geloven in de oude overtuigingen van het 
Christelijke geloof, maar vertalen die naar de wereld van vandaag.
Ons belangrijkste doel is om onze omgeving te omarmen en te dienen. Dat geldt zowel voor ons als kerk, als voor 
ieder lid op zichzelf. Dit kan zijn op het gebied van gebed en geloof, maar soms ook heel praktisch. Bijvoorbeeld door 
ons kerkgebouw open te stellen voor activiteiten, door om te zien naar plaatsgenoten die dat nodig hebben en door 
duurzaam in te kopen. 
In de Veenhartkerk staat Jezus Christus centraal. Door Hem houdt God van ons zoals we zijn en zijn we meer geliefd 
en geaccepteerd dan we durven te dromen. Deze verandering raakt niet alleen ons zelfbeeld, maar werkt door in alle 
onderdelen van ons leven. Wij zijn een kerk waar ruimte is voor iedereen. Of je nu sceptisch, nieuwsgierig of overtuigd 
bent: je bent welkom!

Waar staan we als kerk en wat hebben we nodig?
Sinds de doorstart in 2006 heeft de Veenhartkerk een flinke groei gemaakt. We zijn weliswaar nog steeds een kleine 
kerk (circa 150 leden) maar in de basis goed georganiseerd. Door het vertrek van onze predikant zoeken wij iemand 
met een open en toegankelijk karakter die:

• Zich hard maakt voor onze missie. En ons helpt om in onze omgeving tastbare netwerken te bouwen. We zoeken 
iemand die ons daarin inspireert, voedt en uitdaagt. 

• Ons helpt om onze erediensten inspirerend te maken, laagdrempelig, hartelijk, gastvrij, eigentijds (qua taalgebruik, 
muziek en liturgie), out of the box durft te denken bij het vormgeven van de diensten en aandacht heeft voor de 
jeugd. Iemand die betekenis geeft aan het christen zijn in ons dagelijks leven.

• Ons helpt om onze kringen en kringleiders te steunen in hun zorg en in het pastorale werk en te sterken in hun 
geloof. Die zorgt voor toerusting. Juist omdat kringen in onze visie cruciale bouwstenen zijn van de gemeente. In de 
afgelopen jaren ervaren we hierin ook een duidelijk knelpunt. Wanneer er in de persoonlijke situatie van kringleden 
grote problemen spelen is de kring onvoldoende in staat om steun te bieden. Kringleden maar ook kringleiders 
bieden een luisterend oor, medeleven en wat praktische hulp, maar soms is er behoefte aan meer. Dit punt verdient 
aandacht voor ons als gemeente en voor de toekomstig predikant.

• Aandacht heeft voor jeugdwerk. Die lijnen uitzet, zich inzet voor goede toerusting en merkbaar oog heeft voor 
de jeugd (in én buiten de dienst). De aantal tieners/jongeren is klein en daardoor lastiger te bedienen. En er komt een 
grote groep jeugd aan. Hoe zorgen we dat we onze jeugd goed bedienen, binden en boeien?

Samengevat zoekt onze gemeente een predikant die zich sterkt maakt voor verbinding bínnen de gemeente, voor 
toerusting en pastorale zorg. Iemand die onze visie - vol van Jezus onze omgeving omarmen – deelt, uitdraagt en mee 
vormgeeft. Uitdagingen voor de toekomstig predikant liggen op het vlak van toerusting van de mensen uit de gemeente, 
onderlinge verbinding en jeugdwerk. Ons streven is om steeds meer mensen te bereiken met het evangelie zodat ook zij 
vol van Jezus hun omgeving gaan omarmen. Groei van de gemeente zien we als iets wat daaruit voorkomt. 
Een goed draaiende kerk is daarbij noodzakelijk.

We bieden een dienstverband aan met een omvang van 0,6 tot 0,8 fte. De Veenhartkerk 
is in het bezit van een eigen pastorie; een hoekwoning gelegen aan de rand van 
Mijdrecht. Voor een uitgebreider beeld van onze kerkelijke gemeente: zie het 
gemeenteprofiel.


