
 

 

 

PROFIEL te beroepen predikant 
Hervormde wijkgemeente Oosterkerk 
Zoetermeer 
 

 

 

De Oosterkerk, een betrokken, eigentijdse, gemeente in de gereformeerde traditie  
met een missionaire roeping 

 

De Oosterkerkgemeente is kerk van Christus in Oosterheem. Het geloof  in Jezus als Heer en het volgen van 
Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof  willen we uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie en 
uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn. 

 
Een levendige nieuwbouwkerk (2014) midden in de jongste wijk van Zoetermeer. Een glazen pui die de 
betrokkenheid bij en openheid naar de wijk symboliseert. Tegelijk is er vanuit de kerk zicht op de wereld die 

steeds dichterbij en in de kerk komt. 
 
Als stadsgemeente met een traditionele inslag en zeer actieve houding wordt dagelijks het (gezonde) 

spanningsveld gevoeld waarin we leven. Spanningsvelden die soms tegenstellingen lijken, maar juist de 
rijkdom van Gods liefde uitdiepen. In de praktijk zijn het uitdagingen waar we als gemeente, kerkenraad en 
zeker ook de predikant mee om moeten gaan.  

 
Een aantal concrete uitdagingen op een rij: 

• Aansluiten bij de wereld om ons heen vanuit het geloof  dat Jezus de enige hoop is van de wereld  

• De radicaliteit van ons leven voor Christus tegenover een maatschappelijke trend om je leven naar 

eigen behoef tes en gevoelens in te richten 

• Eenheid als gemeente van Christus tegenover de diversiteit door de generaties en 
bevolkingsgroepen heen 

 
Een te beroepen predikant (voltijds) in de Hervormde wijkgemeente Oosterkerk, wordt als volgt gekenmerkt:  
 

1. Prediking 
Brengt een toegankelijke eigentijdse bijbelse prediking geworteld in het Gereformeerd belijden: 

• Christus en zijn liefde staat centraal als de enige weg tot zaligheid 

• Oproep tot geloof  en bekering en een leven van navolging van Jezus Christus 

• Heldere vertaling naar de geloofs-/leefwereld van de gemeenteleden in het bijzonder de jeugd 

• Een grondige exegese met lijnen naar de gehele schrif t  

• Eenvoudig en direct, verstaanbaar, herkenbaar en levendig 

• Kan vormgeven aan verschillende uitingsvormen van kerk-zijn, o.a. door de Hart4You-diensten en 

de Perronmeetings 
 

2. Missionaire roeping  

• Inspireert de gemeente om missionair actief  te zijn in de stad 

• Is pastoraal bewogen met rand- en buitenkerkelijken 

• Is in staat om samen met de missionair werker en de missionaire taakgroep vorm en inhoud te 
geven aan het missionaire aspect van gemeente-zijn 

 
3. Pastoraat 

• Heef t af f initeit/betrokkenheid met de leefwereld van met name jongeren en jonge gezinnen 

• Staat dicht bij gemeenteleden en is in staat goed om te gaan met mensen van heel diverse 
achtergronden en leef tijden 

• Is bewogen met gemeenteleden die lijden aan den lijve ondervinden 

• Is, samen met pastorale werkers, alert op “verborgen” lijden 

• Werkt, ondersteund door de taakgroep pastoraat, actief  samen met pastorale ouderlingen en 
werkers in de pastorale zorg voor de gemeenteleden, ook toegespitst op specifieke doelgroepen 
zoals jonge gezinnen en ouderen 

• Verdiept zich in de denkwereld van de hedendaagse mens 

 
4. Toerusting 

• Stimuleert het kringwerk in de gemeente 



• Stimuleert en helpt het stimuleren van een levenshouding gericht op Jezus , zeker ook bij jongeren, 
en betrokkenheid bij de naaste 

• Heef t oog voor ontwikkelingen in de gemeente (en maatschappij) en zoekt met de kerkenraad en de 
taakgroep toerusting naar gemeenteopbouw en toerusting 

• Werkt zelf  daadwerkelijk mee in het toerustingswerk in de gemeente 

• Geef t inhoudelijk leiding aan het catecheseteam 
 

 
5. Samenwerking 

• Is bereid de diverse activiteiten in de gemeente te doordenken en te stimuleren, zonder hieraan 
directe leiding te hoeven geven 

• Is bereid en in staat om samen te werken op centraal niveau met predikanten van verschillende 
richtingen in de Zoetermeerse kerkelijke situatie 

• Is, zo nodig, bereid het geluid van de Oosterkerk te laten horen tot opbouw van het geheel van de 

centrale gemeente en de kerk in Zoetermeer 

• Wij streven naar ondersteuning in het ouderenpastoraat. 
 
6. Verwachtingen 

• Hij leef t en werkt vanuit zijn persoonlijke omgang met God  

• Voelt zich binnen de Protestantse Kerk in Nederland thuis bij de gereformeerde traditie / in een open 
bondsgemeente 

• Staat stevig in zijn schoenen, communicatief  en sociaal vaardigheden, een verbinder 

• Heef t bij voorkeur meerdere gemeenten gediend 

• Komt wonen in het werkgebied (in de wijk Oosterheem) 
 

We besef fen dat we veel vragen; een predikant kan daarom rekenen op ondersteuning uit de kerkenraad en 
de gemeente, bijvoorbeeld door de inzet van taakgroepen.  
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