
Profielschets predikant Almere Haven 

 De kerkenraad stelde  een beroepingscommissie samen. In deze commissie werd een aantal keren 

gepraat. Wat verwachten we, van onze nieuwe predikant? 

In volgorde van belangrijkheid noemen we een aantal punten. 

1. Onze nieuwe predikant is een verteller. Een moeilijk, wellicht iets te breed, begrip is dat, 

‘vertellen’. Uitgaande het verhaal van de bijbel, willen we een voorganger die ons kan 

enthousiasmeren. Dan denken we aan de preken van de zondagochtend. Een preek waarbij 

mensen kunnen denken: ‘dat heb ik nog nooit zo bedacht’, of een preek die  mensen troost 

geeft, andere mensen inspireert, oproept tot handelen. Eenzelfde kwaliteit mag worden 

verwacht wanneer het gaat om het gesprek met de kinderen of in een gespreksgroep.  

Moeilijk is dat, in een tijd waarin ‘het’ verhaal steeds meer ‘jouw’ verhaal, ‘mijn’ verhaal 

geworden is. Belangrijk vinden we het wel. 

2. Onze nieuwe predikant is een ‘mensenmens’. Wanneer we proberen de term iets meer in te 

vullen, schieten ons woorden te binnen als: empathie, eerlijkheid, open mindedness, 

toegankelijkheid. 

3. Onze nieuwe predikant heeft een hart voor het pastoraat. Binnen de betrekkelijk geringe 

taakomvang is het niet realistisch om te verwachten dat die voorganger veel huisbezoeken 

kan verrichten. Daarom willen we dat hij of zij naast eigen bezoek ook aandacht heeft voor 

een verdere toerusting van ons pastorale team. 

4. Onze nieuwe predikant weet een ingang te vinden bij jonge gezinnen. Ook onze gemeente 

vergrijst: dat neemt niet weg dat er in een gemeente als Almere heel veel jonge en 

enthousiaste mensen wonen. Die willen we proberen terug te vinden en aan ons te binden. 

5. Onze nieuwe predikant kan goed organiseren. Bewust gebruikten we in onze gesprekken de 

term ‘organisator’ niet. Onze  voorganger weet mensen te betrekken in activiteiten, slaagt er 

in de laatste puntjes op de i  te zetten, is betrokken bij de te verrichten activiteit. 

6. Onze nieuwe predikant is een verbinder. In eerste instantie denken we dan aan onze eigen 

gemeente. Vanzelfsprekend moeten we ook zoeken naar een verdere verbinding met de 

mensen om ons heen.  

7. Onze nieuwe predikant heeft een open oog en hart voor de oecumene. In formele zin heeft 

de Rooms katholieke kerk zich teruggetrokken, uit ons kerkgebouw. Dat neemt niet weg dat 

in onze gemeenschap  veel mensen zijn met een hart voor samenwerking, ook met de 

katholieken die ‘achterbleven’. 

8. Veel mensen zijn er, ook in Almere, die zijn opgegroeid met het prachtige verhaal van Jezus, 

van de bijbel.  Tegelijkertijd zijn ze er onzeker over geworden en er aan gaan twijfelen. Onze 

nieuwe predikant gaat het gesprek aan, met deze mensen, niet vanuit een houding van angst 

of onverschilligheid, maar vanuit een positieve houding, zowel naar het evangelie als naar de 

gesprekspartners. 

9. Onze nieuwe predikant, tenslotte, is een mens die ons meetrekt. Gezien de leeftijd van beide 

predikanten in de andere gemeentes van Almere, hebben we enige voorkeur voor een iets 

jonger persoon.  Ervaring in een andere gemeente vinden we belangrijk. 

 

NB: De vacature is voor een dienstverband van vier jaar met daarna, indien mogelijk, verlenging. 


