Wij zijn een Protestantse wijkgemeente van jong en oud die:
gelooft dat zij niet op zich zelf staat, maar in verbinding leeft met God, elkaar en
de wijk;
-

de Bijbel als bron ziet, waardoor we ons laten inspireren voor het dagelijks leven;

van mening is dat zij in navolging van Christus een spoor van licht trekt in levens van
mensen en in de wereld om ons heen;
inclusief is en ruimte biedt aan de eigenheid van mensen
in een creatief samenspel met haar gemeenteleden tot nieuwe ideeën komt;
en met een laagdrempelig gebouw in de wijk diaconaal-missionaire activiteiten
organiseert voor buurtgenoten.

De gemeente biedt:
-

Doeners, aanpakkers;

-

Inspirerende en herkenbare vieringen;

-

Onderlinge aandacht – diverse ontmoetingsplekken;

-

Betrokken en vrijgevig bij projecten;

-

Ruimte – letterlijk en figuurlijk;

Wij zoeken een predikant
die een actieve en stimulerende rol wil spelen bij de ontwikkeling van onze gemeente en dit wil
doen in creatief samenspel met kerkenraad en gemeenteleden.
Specifiek zoeken we een predikant die:
in vieringen zowel jong als oud betrekt;
(kern: oecumenisch-liturgisch – aandacht voor muziek, gemeenteparticipatie en nieuwe
vormen)
met ons zoekt naar de betekenis van het leven in het licht van geloven;
(kernwoorden: verdieping – bezinning – inspiratie – preek én gespreksgroepen)
zich inleeft en verdiept in de leefwerelden van jong en oud, zo begrijpt wat
mensen bezig houdt en gericht is op gezinnen en hun kinderen in samenhang met de
andere generaties.
(kern: uitbouw en borging jeugdwerk en contacten midden generatie 25-45 jaar)
met ons zoekt naar nieuwe wegen in de organisatie van het pastoraat;
(kern: niet alleen voor midden generatie, maar ook voor de ouderen.)
-

met ons werkt aan een missionaire visie;

(kernwoorden: profilering / uitstraling – bekendheid activiteiten – vindbaar)
met ons zich richt op samenwerking met de andere wijkgemeenten binnen de
Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht

aandacht heeft voor de plaats van de kerk in een veranderende samenleving;
(kernwoorden: verbinding – zichtbaar en aanspreekbaar).

Als mens is zij/hij:
-

Creatief;

-

Verbindend;

-

Motiverend.

