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Profiel van de predikant 
 
 
 
1 Algemene informatie 
In het bijgevoegde profiel van de gemeente wordt een beeld geschetst van de gemeente, de 
ontwikkelingen waar wij in zitten en waar we met de gemeente naar toe willen. Hierin is 
aangegeven waar de uitdaging en waar de spanning zit.  
Wij zoeken een predikant die ons in deze processen kan ondersteunen en begeleiden om 
samen gemeente van Christus te zijn. Hierbij spelen de erediensten uiteraard nadrukkelijk 
een rol. Binnen de erediensten is ruimte voor vernieuwing aanwezig. Waarbij we conform de 
waarderende gemeenteopbouw vast willen houden wat werkt en wat waardevol is en willen 
ontwikkelen waar de huidige vorm of situatie ons in de weg staat. 
 
 
2 Wat verwachten we van de nieuwe predikant 
 
Kerk en samenleving 
Van de predikant wordt verwacht dat hij/zij met passie het evangelie verkondigt, passend in 
de ontwikkelingen zoals beschreven in het beleidsplan en het gemeenteprofiel. De laatste 
jaren is er veel ruimte ontstaan die we graag willen vasthouden en verder benutten. We 
willen als kerk betekenisvol zijn in Raalte en omgeving. De focus is gericht op het openzetten 
van de deuren.  
Graag willen we eigentijdse kerkdiensten met oog voor traditie. Hierbij is veel ruimte in de 
dienst voor actuele gebeurtenissen.  
 

Dit betekent dat we een predikant zoeken die in staat is om gepassioneerd en verbindend 
het evangelie te verkondigen, er te zijn voor de kerkgemeenschap en voor het dorp. 
Eigentijdse kerkdiensten zijn hierbij van belang. We zijn op zoek naar een dorps-dominee die 
kerk en dorp weet te verbinden en de dorpse cultuur weet te benutten. 

 
Gevraagde kwaliteiten: verbindend, eigentijds 
 
 
Klein Salland 
Raalte maakt deel uit van Klein Salland, een samenwerkingsverband tussen de kerkelijke 
gemeenten van Olst, Wijhe, Wesepe en Raalte.  
De doelstelling van het samenwerkingsverband is om vuur van het geloof brandende te 
houden, ook voor de komende generaties. We doen dat door elkaar onderling te versterken 
op het gebied van pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. Deze samenwerking wordt steeds 
meer vanzelfsprekend. 
 

Dit betekent dat we van de predikant verwachten dat hij/zij dit samenwerkingsverband mee 
vorm geeft en ontwikkelt. Hij/zij stimuleert deze samenwerking bij de gemeenteleden. 

 
Gevraagde kwaliteiten: teamspeler 
 
 
Pastoraat 
Het pastoraat zit in een ontwikkeling van ‘ouderling naar onderling’. De predikant heeft hierin 
een belangrijke rol. Enerzijds door een aantal traditionele verworvenheden niet meer als 
vanzelfsprekend te beschouwen. Anderzijds door het nieuwe te ondersteunen en te 
versterken. De organisatie heeft behoefte aan duidelijkheid en houvast.  
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Dit betekent dat we een predikant zoeken die besef heeft van en een visie heeft op een 
andere toekomst (vorm) van de kerk. Vanuit deze visie kan hij/zij de ontwikkelingen in Raalte 
mee richten en vorm geven.  

 
Gevraagde kwaliteiten: visie en vormgeven 
 
 
Generaties 
We verwachten dat de predikant oog heeft voor de belevingswerelden van verschillende 
groepen binnen de gemeente en deze weet te verbinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij/zij 
ouderen en jongeren naar elkaar kan laten kijken en belangstelling voor elkaar weet op te 
wekken. We zijn op zoek om generaties meer met elkaar en met de kerk te verbinden.  
 

Dit betekent dat we een predikant zoeken die zich kan inleven in de verschillende groepen 
binnen de gemeente. Die nieuwsgierigheid naar elkaar weet te stimuleren, daardoor groepen 
weet te verbinden en de band met de kerk weet te versterken.   

 
Gevraagde kwaliteiten: inlevingsvermogen 
 
 
Groei 
De gemeente heeft bij de totstandkoming van het beleidsplan aangegeven dat de sociale 
aspecten van de gemeente van groot belang zijn. Er zijn al meerdere activiteiten die goed 
functioneren (bijvoorbeeld ontmoetingsbijeenkomsten). Daarnaast zijn we ook op zoek naar 
nieuwe vormen. Doel hierbij is tweeledig: enerzijds het versterken van de sociale band en 
anderzijds gelegenheid geven om in gesprek te raken. 
 

Dit betekent dat we een predikant zoeken die op een creatieve manier mee kan denken in de 
ontwikkeling van deze nieuwe vormen en ze mee ondersteunt 

 
Gevraagde kwaliteit: creativiteit 
 
 
3 Kennis en ervaring 
We zoeken een ervaren predikant die: 

• gerekend kan worden tot ‘het midden van de kerk’; 

• ervaring heeft in minimaal 1 à 2 gemeenten; 

• die zich heeft doorontwikkeld en zich wil blijven door ontwikkelen. 
 
 

Samengevat zoeken wij een dorpsdominee, die in en vanuit de verbinding met zowel de 
kerkelijke als de burgerlijke gemeente ons helpt te ontwikkelen/bij te blijven. Hierbij is het 
wonen in Raalte een vereiste. Er is een pastorie beschikbaar.  

 

 

 
 


