
Profielschets predikant Regenboogkerk      
 
● Essentie:  

Herkent zich van harte in de missie en visie van de gemeente om met elkaar en met 
de wereld ‘vierend, lerend en dienend’ het bevrijdende werk van God steeds beter te 
gaan begrijpen en ervaren. Om steeds opnieuw gestalte te geven aan de opdracht 
God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en de naaste als onszelf. 

● Vaardigheden:   zie vacaturetekst onder “Wie ben jij?” 
● Verantwoordelijkheden: zie vacaturetekst onder “Jouw verantwoordelijkheden” 
 
● Eredienst: 

o Wil inspirerend en toegankelijk de Bijbel uitleggen.  
o Vindt het een mooie uitdaging om liturgische traditie te combineren met eigentijdse 

elementen in de vieringen. 
o Heeft brede belangstelling voor muziek, kunst en cultuur en geeft deze een plaats in het 

gemeenteleven en in de eredienst. 
o Geeft ieder kerklid de kans zich in te zetten op zijn of haar manier, binnen de dienst en 

gemeenschap, kijkt hierin naar mogelijkheden. 
 

● Pastoraat: 
o Luistert goed, wil openstaan voor mensen met diverse achtergronden en heeft een oprechte 

interesse voor hun vreugde, zorgen en verhalen. 
o Geeft inspiratie en ondersteuning aan de vrijwilligers in het pastoraat. 
o Heeft hart voor jonge(re) mensen, kent hun leefwereld en is in staat hen te bereiken en te 

betrekken. 
 
● Vorming en Toerusting:  

o Heeft ervaring met en wil met plezier leiding geven aan cursussen, kringwerk, leerhuis en 
catechese.  

o Wisselt diepgang af met luchtigheid en humor. 
o Geeft samen met de diaconie invulling aan de maatschappelijke rol van de kerk in de 

samenleving en wil zich hierin ook manifesteren.  
 
● Organisatie en beleid:  

o Werkt van nature graag samen en zoekt verbinding. 
o Werkt samen met de kerkenraad en de andere predikant aan de opbouw van de gemeente 
o Geeft mede uitvoering aan het beleidsplan van de Regenboogkerk  
o Zoekt van harte mee naar (nieuwe) wegen van samenwerken met de andere wijkgemeenten.  
o Wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Protestantse gemeente in Hilversum en 

meebouwen aan hoe we in 2025 kerk willen zijn. 
 

   

 


