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De predikant gaat de gemeente 
voor in het leven met God. Hij 
getuigt van de hoop die er is in het 
verlossingswerk van Jezus Christus 
en helpt de gemeente hiervan te 
getuigen. Hij bestudeert de Bijbel, 
heeft een persoonlijk gebedsleven 
en zoekt zowel in zijn privé- als in het 
gemeentelijk leven de wil van God te 
volgen. Vanuit deze houding staat hij 
ook dicht bij mensen. Hij kan goed 
luisteren, staat open voor mensen 
en heeft een oprechte interesse voor 
hun vreugde, verdriet, problemen en 
vragen.  

Gezien het familiaire karakter en 
de diversiteit aan leden van onze 
gemeente, heeft de predikant 
sterke samenbindende talenten 
die met name op de volgende drie 
belangrijke terreinen tot uiting komen: 
prediking, pastoraat en vorming 
& toerusting. Overkoepelend over 
deze drie terreinen staat samenwerken 
en verbinden centraal.  

NIEUWE
PREDIKANT

Voor onze 
Hervormde 
Gemeente

Willige Langerak 
zoeken we een 

¨
PREDIKANT PREDIKING

De zondagse erediensten, in de lijn van Schrift en belijdenis, zijn 
centrale momenten in het gemeentelijke leven. Hierbij wordt 
de gehele gemeente, van jong tot oud, aangesproken en 
vindt de opbouw, de geloofsverdieping, de lofprijzing en 
de onderlinge ontmoeting plaats. De binding aan het Woord 
is de basis voor de onderlinge band. In de leerdiensten - ’s avonds 
- zoekt de predikant naar wegen om de inhoud van de klassieke 
belijdenisgeschriften en het ‘gereformeerde belijden’ op concrete, 
aansprekende en eigentijdse manier te verkondigen, mede in relatie 
tot de vragen van deze tijd. De predikant neemt voldoende tijd voor 
studie en is in staat om voldoende diepgang in de prediking te 
brengen. Tegelijkertijd heeft de predikant er geen moeite mee om 
ook wat meer ingewikkelde boodschappen voor kinderen duidelijk 
te maken. 

Voor de Hervormde Gemeente Willige Langerak, in het ‘Groene 
hart van Holland’, zoeken wij een predikant die voldoet aan de 
onderstaande profielschets. 

...oog heeft 
voor en de taal 

spreekt van 
de jongeren.



Voor meer informatie of een uitgebreide 
profielschets kunt u contact opnemen met de 
scriba van de gemeente Willige Langerak via 
scriba@hgwl.nl

Betrokkenheid van de predikant bij en inzet voor de catechese, jeugd- en verenigingswerk 
is noodzakelijk. De kerkenraad verwacht, dat de predikant het jeugdwerk zal stimuleren 
en contact onderhoudt met de jongeren. Belangrijk is dan ook dat de predikant 
oog heeft voor en de taal spreekt van de jongeren. 

De predikant toont zijn samenbindende talenten bij de vorming en toerusting van de 
gemeente. Hij heeft een talent om de gehele gemeente aan te spreken en te 
betrekken. Aandacht voor ouderen speelt hierbij net zo’n belangrijke rol als aandacht 
voor jongeren. Dit vertaalt zich in de rol die de predikant inneemt in het pastorale werk 
alsmede de catechese en sociale, betrokken omgang tijdens diverse activiteiten en 
buitenkerkelijke momenten. Ook zal hij jaarlijks een Bijbelkring leiden.

PASTORAAT

INFORMATIE

VORMING & TOERUSTING

De gemeente 
heeft het nodig 

dat mensen
 ‘erbij gehouden’ 

worden.

In een goede samenwerkingsrelatie met de kerkenraad, 
heeft de predikant een centrale plaats in het pastorale 
werk. Er is door de kerkenraad beleid gemaakt dat aangeeft 
welke activiteiten in gezamenlijke en welke in afzonderlijke 
verantwoordelijkheid gedaan worden. Belangrijk is dat er 
ook zorg is voor mensen die zijn afgehaakt, of dreigen af te 
haken.  Ouderen boven de tachtig jaar worden minstens één 
keer per jaar door de predikant thuis opgezocht. Verder legt 
de predikant bij bijzondere gelegenheden - zoals geboorte en 
huwelijksjubileum - een huisbezoek af.

...gaat de 
gemeente 

voor in het 
leven met 

God.


