5. Profiel te beroepen predikant
5.1 Predikant
De Protestantse Gemeente Borger zoekt een fulltime predikant die
- samenwerkt met een parttime (0,5 Fte) kerkelijk werker
- affiniteit heeft met de middengeneratie (plm 30-50 jaar)
- ervaring heeft in tenminste één kerkelijke gemeente.
- wil wonen in Borger

5.2 Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Borger:
- is een Oecumenisch Protestantse geloofsgemeenschap die staat in de Protestantse traditie, waarin
het Woord (Bijbel) en de Sacramenten (doop en avondmaal) een centrale plek hebben
- legt traditionele-, vernieuwings- en evangelische accenten in de vieringen en liturgie
- is sterk betrokken op de samenleving (Kerk-zijn in het dorp)
- is een geloofsgemeenschap in een toeristisch Drents dorp.
- telt ruim 1300 leden
(Zie verder Gemeenteprofiel)

5.3 Vaardigheden en competenties van de predikant zijn:
- samenwerken, samenbinden en bruggenbouwer zijn
- coachen en inspireren
- luisteren en signaleren
- toegankelijk en flexibel
- communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
- prioriteiten stellen en bespreekbaar maken in de kerkenraad

5.4 Kerntaken van de predikant
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a.de vieringen
Voorganger zijn
- De predikant stelt de inhoud van liturgie voor de vieringen samen, waar nodig en gewenst in
samenspraak met anderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het oecumenisch jaarrooster.
- De predikant gaat voor in gewone- en bijzondere vieringen.
- De predikant verzorgt van de Bijbelse prediking, geeft uitleg en maakt een vertaling naar het
dagelijks leven.
- De predikant legt op een evenwichtige manier traditionele-, vernieuwende- en evangelische
accenten in de liturgie.
- De predikant bezigt aansprekende taal en heeft gevoel voor variatie in kerkmuziek.
- De predikant besteedt tijdens de vieringen op een eigentijdse manier aandacht aan kinderen en
jongeren.

b.het gemeenteleven
Pastor zijn
- De predikant is pastor en werkt samen met de sectie Pastoraat. Het verlenen van pastorale zorg
waar nodig en omzien naar elkaar.
Midden in de gemeente staan.
- De predikant heeft “oog en oor” voor de gemeente van jong tot oud (in al zijn facetten) en toont
betrokkenheid om de gemeente te (leren) kennen.
- De predikant adviseert en ondersteunt, waar nodig, één of meerdere secties.
- De predikant stimuleert het vrijwilligerswerk in de gemeente en begeleidt desgevraagd op afstand.
Aandacht besteden aan de midden generatie
- De predikant besteedt specifiek aandacht aan de midden generatie (30-50 jarigen) m.n. gezinnen
met kinderen en nieuw ingekomenen. Dit om de betrokkenheid en binding met de vieringen én het
gemeenteleven van de midden generatie te stimuleren en te versterken.
Dit met het oog op de langere termijnvisie en de toekomst van de gemeente.
Oriënteren op oecumene en dorpsgemeenschap
- De predikant oriënteert zich op oecumene en dorpsgemeenschap. Werkt samen met andere
kerkgenootschappen en is als predikant van Protestantse Gemeente Borger bekend in het dorp.
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