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Ben jij een stevige persoonlijkheid die niet alleen thuis is in de 

kerkelijke wereld, maar ook de verbinding weet te maken met het 

maatschappelijk leven en wat daarin gaande is? Dan komen we 

graag met je in contact. Wij zien uit naar een tweetal predikanten in 

een formatieomvang van respectievelijk 1,0 en 0,4 fte. 

 

Dit zijn wij 

Wij zijn een open, bloeiende gemeente met aandacht voor ouderen, 

middengroepen, jeugd en jongeren. We willen een rol van betekenis 

spelen in de gemeente en de samenleving om ons heen. Daarin 

kennen we een lange traditie maar in de afgelopen jaren zijn er veel 

nieuwe initiatieven gestart. We realiseren ons echter goed dat de 

wens om een open kerk te zijn iedere keer nieuwe invulling vraagt. En 

dat juist nu het moment is om met elkaar in gesprek te gaan om tot 

een concreet plan voor de komende jaren te komen. We verheugen 

ons om dit gesprek samen met onze nieuwe predikanten te voeren. 

 

Dit vragen wij 

Je bent een actieve aanjager van kerkelijke activiteiten en weet daarbij 

ook minder- en onkerkelijken hiervoor te interesseren. Zo zorg je dat 

de kerk een zichtbaar onderdeel is van de directe omgeving. 

Je biedt een verzorgde liturgie in de eredienst met een inspirerende 

uitleg van de Bijbelse teksten, waarin aan de verbanden tussen het 

oude, nieuwe testament én de huidige tijd een betekenisvolle inhoud 

wordt gegeven.  

Je geeft actief uitvoering aan het diaconaal en pastoraal beleid. Vitaal 

onderdeel van ons gemeentezijn vormt het kringenwerk. Dat is niet 
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alleen gericht op de eigen leden, maar ook op mensen die geen lid zijn 

van onze gemeente.  

Radio Bloemendaal maakt sinds zijn oprichting in 1924 deel uit van 

onze gemeente. Naast het uitzenden van kerkdiensten in beeld en 

geluid en andere bijdragen, probeert de radio aan onze ambitie om 

een ‘open kerk’ te zijn, in zijn programma’s invulling te geven voor een 

breed publiek. Er wordt nagedacht over de toekomst van dit medium 

in relatie tot het gebruik van social media. Je levert hieraan een 

actieve bijdrage. 

De voltijds predikant zet zich actief in om met name jeugd en hun 

ouders aan de kerk te blijven binden. De afgelopen jaren zijn hiervoor 

activiteiten en ontwikkelingen in gang gezet die wij graag willen 

behouden en verder uitgebouwd willen zien worden. Hierbij gaat het 

o.a. om samenwerking met scholen.  

Van de deeltijdpredikant (0,4 fte) wordt verwacht dat deze zich met 

name gaat richten op de oudere gemeenteleden, in goede 

gelijkwaardige samenwerking met de voltijds predikant. Zij vormen 

samen een team en zijn bereid taken van elkaar over te nemen. 

 

Dit bieden wij 

Wij bieden twee uitdagende functies aan in een mooi natuurrijk dorp 

én een bruisende stad in de directe nabijheid, in een actieve kerkelijke 

gemeente die vooruit wil kijken en openstaat voor nieuwe activiteiten. 

Er is ruimte voor experimenten. Ons prachtige kerkgebouw uit 1636 is 

recent gerestaureerd. Wij hebben goede digitale faciliteiten. Er is een 

sterk pastoraal en diaconaal team dat je ondersteunt in het pastoraat 

en diaconaat. Voor de invulling van de vieringen is er muzikale 

ondersteuning van hoog niveau, met inzet van diverse instrumenten 

en is er ruimte voor cultuur, poëzie en filosofie.  



 
4 

Wij zoeken naar twee predikanten (1,4 fte), die samen een team 

vormen en voor elkaar sparringpartner zijn. De gemeente beschikt 

over een goed geoutilleerd kerkelijk bureau met voltijds bezetting. 

Voor de voltijds predikant is een mooie ruime pastorie beschikbaar in 

Overveen. 

 

Wat is het profiel 

• inspirerende verkondiger van de Bijbelse boodschap 

• pastoraal geschoold 

• verbindend kunnen samenwerken, teamspeler met relevante 

ervaring 

• empathisch en innemend 

• vertrouwd met de moderne media 

• organisator en initiator 

• mensgericht en gevoel voor humor 

• laagdrempelig en communicatief ingesteld 

• bereidheid om betrokken te worden bij het maatschappelijk 

leven in Bloemendaal, Overveen en Haarlem 

Wij hebben met dit alles predikanten voor ogen die jong en oud weten 

aan te spreken. 

 


