Profielschets van de kandidaat
De Evangelisch-Lutherse gemeente Woerden draagt op de volgende manieren bij aan de
verscheidenheid van de PKN-kerken binnen Woerden en omgeving:
1. Een open gemeente
Een gemeente waar mensen zich thuis voelen en waar mensen (kunnen) worden
aangesproken op specifieke kwaliteiten, waar een gezamenlijk zoeken naar de Christelijke
bronnen van het bestaan, mede binnen de lutherse traditie, centraal staat, waar gezocht
wordt naar nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties te bereiken en aan te
spreken; waar van harte samengewerkt wordt met andere kerkelijke gemeentes en
gestreefd wordt om tot een Protestantse Gemeente Woerden te komen.
2. Een open, monumentaal kerkgebouw
De kerk als bezinningsplek, waar levendigheid heerst op zoveel momenten als praktisch
mogelijk is. Dit uit zich onder meer door het houden van vesperdiensten, concerten,
participatie binnen Open Monumentendag, rondleidingen en het beschikbaar stellen van
ruimten voor verhuur aan koren en vocale ensembles, vergaderingen, en dergelijke;
3. Zichtbaarheid in de samenleving
Door aandacht voor diaconie en diaconale projecten, door snel in te kunnen springen in
acute situaties. De Annakapel die dagelijks open is voor gebed, meditatie, rust en stilte.
Het activiteitenprogramma bevat een groot aanbod rond geloof en cultuur voor een breed
publiek.
4. Liturgie en muziek
Een belangrijke rol voor muziek als verbindend onderdeel van de liturgie, met een open oog
en oor voor de lutherse traditie die veel te bieden heeft, waar de gemeente als geheel en
geïnteresseerde gemeenteleden in het bijzonder kunnen groeien in hun aandeel en
betrokkenheid bij muziek en liturgie.
Onze gemeente zoekt naar een predikant, die de Lutherse liturgie uitdraagt als basis voor de
erediensten en zich herkent in de onderstaande beschrijving:
o

Een actieve lutherse belangstelling, goede bijbeluitlegger voor jong en oud.
De invulling van de verschillende Erediensten met een goede balans tussen traditie en
vernieuwing. Creatief zijn om de aandacht in de dienst en online thuis te behouden.
Maakt een inspirerende vertaling vanuit het Woord aansluitend bij moderne levensvragen
en eigentijdse levensstijl. Weet bij de voorbereiding van bijzondere diensten mensen te
betrekken. Maakt onderdeel uit van de Liturgiecommissie.

o

Investeren in de brug tussen kerk en wereld:
Een inspirator voor mensen, aandacht heeft voor geloof en cultuur bij verschillende
doelgroepen, waaronder zoekers van zin en bezieling.

o

Aandacht voor de combinatie liturgie en muziek, met kanttekeningen als :

1

Team met de cantororganist, muziek als belangrijk onderdeel van de dienst, iemand met
oog en oor voor goede muziek, een mooie zangstem kan goede diensten bewijzen.
o

Omgang met dertigers en veertigers met begrip voor hun leefwereld, enthousiasme gericht
op betrokkenheid met oog voor hun behoefte aan zingeving.

Omvang van de aanstelling:
Voor het gemeentewerk zoals hierboven geschetst is een aanstelling van 0,5 fte voor onbepaalde
tijd beschikbaar.
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