Profielschets nieuw te beroepen predikant Shalomkerk
Kerntaken
Wij zoeken een predikant die zich herkent in de missie van wijkgemeente Zuidwest (vieren-lerendienen), met de gemeente wil optrekken en vanuit het woord van God sturing en inhoud geeft aan
de roeping van de gemeente: het omzien naar elkaar en de omgeving en het getuige zijn van God in
deze wereld.
Tot de kerntaken van de predikant behoren in ieder geval de eredienst, het pastoraat, vorming en
toerusting en organisatie en beleid.
▪ Eredienst: de predikant is bezield door de bijbelse boodschap, inspireert de gemeente in liturgie
en uitleg en rust de gemeente toe voor het denken en doen in het dagelijks leven en in de
hedendaagse samenleving. In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek (2013).
▪ Pastoraat: de predikant rekent het pastoraat tot één van de primaire taken, staat samen met
onze pastoraal werker naast de gemeenteleden en omringt hen met zorg.
▪ Vorming en toerusting: de predikant inspireert en zoekt voortdurend de verbinding met de
gemeenteleden om praktisch invulling te geven aan de missie van de wijkgemeente.
▪ Organisatie en beleid: de predikant staat een goede samenwerking voor met de
locatiecommissie, de kerkenraad, de diaconale projecten rondom buurthuis Shalom, de andere
predikanten binnen de wijkgemeente en alle overige betrokken (kerkelijk) werkers en gremia.
Hij/zij stelt zich constructief en verbindend op en levert een actieve bijdrage aan de
samenwerking met de overige locaties en het ten uitvoer brengen van de acties die voortkomen
uit de missie van wijkgemeente Zuidwest.
Profielkenmerken
De predikant die wij zoeken:
1. herkent zich in bovenstaande profielschets;
2. is een verbinder, die op een zorgvuldige wijze om kan gaan met verschillen die binnen de
gemeente leven;
3. is een teamspeler, die binnen de wijkgemeente en de locatie goed kan samenwerken met alle
andere (kerkelijk) werkers en betrokkenen;
4. is sterk in pastoraat, met name gericht op oudere gemeenteleden;
5. is inspirerend en bezield door de bijbelse boodschap, wat doorklinkt in de verkondiging.
Herkenning is hierbij een belangrijk uitgangspunt;
6. kan omgaan met de gevolgen die een door stadsvernieuwing sterk veranderende wijk met zich
mee zal brengen voor het gemeenteledenbestand;
7. voelt zich betrokken bij Diaconaat en Buurt- en kerkhuis;
8. heeft affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden.
Omschrijving locatie Shalomkerk
De Shalomkerk-gemeente is een warme en betrokken kerkgemeenschap waarin het omzien naar
elkaar en naar onze (directe) omgeving centraal staat. Op zondagen komen de gemeenteleden
samen rondom de verkondiging van het evangelie. Zowel op zondag als tijdens de activiteiten die
door de week plaatsvinden, is er veel ruimte voor ontmoeting met elkaar.
De gemeente is meer dan de beide andere locaties vergrijsd en bevindt zich binnen één van de
armere wijken van Den Haag. Het omzien naar de omgeving kenmerkt zich door diverse (diaconale)
projecten die vanuit Buurt- en kerkhuis Shalom ontplooid worden. Gedreven door de boodschap van
het evangelie en in navolging van Jezus Christus, willen wij optrekken met mensen die Hij op ons pad
brengt om hen te helpen zichzelf te helpen. En als dat niet kan, willen wij toch bij hen blijven zodat zij
zich niet helemaal alleen voelen. Dat doen we in de vorm van verschillende activiteiten: meditatie,
avondgebed, maaltijdgroep, lunchgesprekken met ouderen, (kerkelijke) buurthuisactiviteiten,
Voedselbankwinkel Kies!, een sociale supermarkt, etc. Zo zijn we als geloofsgemeenschap missionair
en diaconaal aanwezig en gericht op wie een steuntje in de rug nodig hebben. Voor de activiteiten
van het Buurt- en kerkhuis is een diaconaal opbouwwerker (predikant) aangesteld en voor de sociale
supermarkt een (parttime) winkelmanager.
www.shalomkerk.nl

