
Profielschets predikant Protestantse Gemeente te Schaarsbergen 

De  Protestantse Gemeente te Schaarsbergen kan haar nieuwe predikant een 75% functie 

aanbieden (onder voorbehoud goedkeuring RCBB).  Het “kerkelijk erf”, dat is gesitueerd in 

een prachtige bosachtige omgeving aan de rand van Arnhem, omvat naast het kerkgebouw 

met groot omliggend terrein een ruime pastorie , Het  Dorpshuis, de kosterswoning, een 

koetshuis dat bewoond wordt en achterliggend de begraafplaats.  Op de tweede verdieping 

van de pastorie bevindt zich een logeerhuis  dat dienst doet voor de opvang van mensen die 

dit tijdelijk nodig hebben. Het zou een pré zijn als de te beroepen predikant in de pastorie 

gaat wonen en aan de functie die het logeerhuis biedt ook invulling weet te geven, maar een 

voorwaarde is dit niet. In het geval dat niet voor bewoning in de pastorie gekozen wordt, is er 

een werkkamer in de pastorie beschikbaar. 

De te beroepen predikant: 

• voelt zich thuis in een open en pluriforme gemeente en weet op positieve en 

creatieve wijze de gemeente te motiveren en aan te zetten tot actieve deelname aan 

het gemeenteleven; 

• staat open voor oecumene en verschillende manieren van beleven  van en 

vormgeven aan het geloof, heeft oog voor eigentijdse verkondiging van de Bijbelse 

boodschap in de eredienst vanuit de overtuiging dat er niet altijd eenduidige 

geloofsantwoorden op complexe levensvragen zijn; 

• heeft een warme aandacht voor mensen en bevordert de onderlinge verbondenheid 

tussen  de gemeente  en de Schaarsbergse dorpsgemeenschap teneinde de 

onderlinge verbinding te benadrukken; 

• wil, samen met gemeente en kerkenraad,  de erediensten toegankelijk en 

aanspreekbaar leiden, o.a. door zorgvuldige liedkeuze, variaties in de liturgie en 

goede samenwerking met organist/pianist en de cantorij; 

• Werkt zelf pastoraal, maar ook in nauwe samenwerking met ouderlingen en 

contactpersonen binnen alle geledingen van onze gemeente. Actief in bezoeken 

gemeenteleden.   Heeft aandacht voor ouderen, met hun vaak specifieke 

problematieken.  Stimuleert  het contact met jonge gezinnen en heeft waar mogelijk  

aandacht voor de jeugd en de rol, die zij kunnen spelen in gemeente en eredienst; 

bevordert het jeugdwerk in samenwerking met omringende gemeenten; 

• voelt zich betrokken bij de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente in de 

samenleving; 

• tracht samen met de kerkenraad en de kerkelijke gemeente in de huidige tijd op 

enthousiaste en stimulerende wijze te werken aan de vormgeving van het geloof en 

opbouw van de gemeente, mede door vorming en toerusting. 

Tenslotte 

De te beroepen predikant mag zich in zijn/haar taak gesteund weten door een hartelijke, 

warme en open gemeente. 
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