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In het ‘Werkmateriaal-beroepingswerk-predikanten-en-proponenten-20200831’ wordt informatie 
aangereikt rondom het beroepingswerk. Onderdeel hiervan zijn modelprofielschetsen van de gemeente en 
van de predikant, die nodig zijn voor de adviesaanvraag bij het Mobiliteitsbureau. 
Hieronder zijn deze modelprofielschetsen weergegeven. 
Ze zijn ingevuld op basis van onze eigen profielschetsen van de gemeente en de predikant. 
 
Model profielschets van de gemeente (voor de adviesaanvraag) 
 

Naam gemeente  
 

Protestantse Gemeente te Zuidland 

Vestigingsplaats  
 

Zuidland, gemeente Nissewaard 

 

Kerkelijke gemeente  
 

Kenmerken van de gemeente 
bv: plattelandsgemeente, 
dorpsgemeente, moderne 
stadsgemeente, wijkgemeente  

 

Moderne dorpsgemeente 

Kleur/ligging  
bv: Midden Orthodox, Gereformeerde 
Bond, Vrijzinnig Evangelisch, 
Confessioneel etc.  

 

Veelkleurig (midden orthodox, evangelisch, confessioneel) 

Gemeenteleden: bv: aantal leden, 

actief, jong, veel/weinig kerkbezoekers, 
ontwikkeling in aantal leden  

 

De gemeente bestaat uit 1.046 pastorale eenheden en de 
leeftijdsopbouw van de leden is als volgt: 

Leeftijd Belijdend Doop Overig Totaal % 

0 19 0 188 50 238 13% 

20 39 48 190 39 277 15% 

40 59 200 205 26 431 24% 

60 79 440 171 35 646 35% 

80 80+ 177 45 15 237 13% 

    865 799 165 1.829 100% 

Ruim een kwart van de gemeenteleden behoort tot de actief 
meelevende gelovigen.  

Accenten bv: diaconaal, liturgisch, 

missionair, pluriform  
 

De Protestantse gemeente te Zuidland onderscheidt zich door 
muzikale veelkleurigheid en technische ondersteuning van diensten.  

 

Korte weergave van de visie en missie (maximaal 50 woorden)  
 

De Protestantse Gemeente te Zuidland wil een open gemeente zijn, waar alle leden van de gemeente 
zich thuis voelen. Een gevarieerde gemeente met verschillende vormen van toerusten, ontmoeten en 
vieren. Centraal staat dat wij leven en werken vanuit Gods liefde en genade in Jezus Christus. Binnen 
dat kader willen we ons richten op wat de Heilige Geest ons influistert en leert. 

 

We komen samen rond woord en sacrament. In pastoraat en diaconaat willen we omzien naar elkaar 
en, rekening houdend met verschillen in leeftijd en beleving, ons geloof met elkaar delen. Met hoofd, 
hart en handen proberen we invulling te geven aan die visie. Samen willen we één lichaam zijn. Dit 
lichaam heeft alle onderdelen nodig en geen onderdeel is belangrijker dan een ander. 
Samen in die veelkleurige verbondenheid gemeente van Christus zijn in deze tijd, dat is onze visie en ook 
onze opdracht. 

 

Omvang werktijd predikant  
 

100% 

Aantal werkzame 
predikanten/kerkelijk werkers: 

 

Na 2022: 1 predikant 100%, 1 kerkelijk werker 50%. 

Pastorie aanwezig ja/nee  
 

ja 

Vrouw in het ambt ja/nee  
 

ja 
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Bijbelvertaling (SV/NBG/NBV 

etc) 
 

NBV/BGT, met ruimte voor andere vertalingen 

Welke liedbundels 
(LvdK/Tussentijds/Hemelhoog/ etc)  

 

Liedboek voor de Kerken, maar ook Evangelische Liedbundel of 
Opwekking en ruimte voor andere liedbundels 

Wijze viering avondmaal 
(met/zonder kinderen, alleen 
belijdende leden) 

 

Met kinderen en met doopleden 

 
 

Burgerlijke gemeente  
 

Bereikbaarheid/Voorzieningen  
(onderwijs, openbaar vervoer, 
culturele voorzieningen) 

 

Basisonderwijs in Zuidland, Voortgezet onderwijs op 5-10 km 
afstand. 
Busvervoer door Zuidland, metro op 6 km.  

Eventuele verdere 
bijzonderheden: 

 

Zuidland beschikt over een rijk verenigingsleven.  

 
 
 
 
 
Model profielschets van de predikant (voor de adviesaanvraag bij het Mobiliteitsbureau) 
 
Algemeen: 
 

Werkpercentage  100% 

Modaliteit bv: Middenorthodox, 

Gereformeerde Bond, Confessioneel, 
Vrijzinnig, Evangelisch etc.  

Een pluriforme moderne dorpsgemeente (midden-orthodox, 
evangelisch en confessioneel) met ruimte en respect voor 
andersdenkenden. 

Vaardigheden (max vier!) bv: 

samenwerken, leidinggeven, organiseren, 
bruggenbouwen, communiceren, 
samenbinden, inspireren; etc.  

Samenwerken, inspireren, organiseren en bruggenbouwen. 

Typering predikant (max drie!)  

bv: leider, exegeet, schriftgeleerde, liturg, 
manager, teamwerker, bruggenbouwer, 
pastor, leraar etc.  

Een inspirerende, samenwerkende pastor. 

Voorkeur geslacht/leeftijd (met 

motivatie!)  

Geen. 

Woonlocatie bv: binnen de eigen 

gemeente, directe omgeving of regio, 
binnen bepaald kilometrage etc.  

Pastorie in Zuidland. 

 

 
Specifiek, kerntaken: 
 
Eredienst bv: aandacht voor liturgie, 

kerkmuziek, traditie, pluriformiteit etc.  

Iemand die zich in een pluriforme gemeente thuis voelt en daaraan 
invulling weet te geven. 

Pastoraat bv: kinderen, jongeren, 

middengroep, ouderen, 
nieuwingekomenen, andere speciale 
doelgroepen etc.  

Een aimabel gemakkelijk te benaderen mens met bijzondere 
aandacht voor gezinnen met kinderen en voor jongeren. 

Vorming en Toerusting bv: 

catechese, kringwerk, jeugdwerk, 
missionair werk, oecumene, leerhuis etc.  

Iemand die sturing en inspiratie geeft.  

Organisatie en beleid bv: 

visieontwikkeling, flexibiliteit, pionier, 
organisator etc.  

Iemand die kan bijdragen aan visieontwikkeling in een pluriforme 
gemeente. 

Diaconaat bv: maatschappelijk 

betrokken, betrokken op noden dichtbij en 
veraf, gericht op de samenleving, 
samenwerken met burgerlijke organisaties 
etc.  

Er is een goed georganiseerde diaconie. Mede vormgeven aan 
inspiratie en uitstraling past daarin goed. 

Overige zaken die van belang 
zijn  

Er is ruimte in verdeling van de pastorale taken tussen predikant en 
kerkelijk werker. De taken zullen dan worden herverdeeld in overleg 

met de kerkenraad.  
 

 


