
 

 

Profiel predikant Bethlehemkerk (0,5 FTE) 

De protestants Christelijke wijkgemeente Bethlehemkerk is op zoek naar een enthousiast, gelovig, 

aansprekend en inspirerend voorganger met een duidelijke en eigentijdse visie op de plek van de 

kerk in de samenleving. Een visie die goed aansluit bij het beleidsplan van de Bethlehemkerk1 en de 

nota kerk 2025 van de Protestantse Kerk Nederland2. 

De nieuw te benoemen predikant krijgt als speerpunten mee: 

- het geloofsgesprek tussen leeftijd- of belevingsgenoten; 

- de verbinding tussen kerk en wijk; 

- de samenwerking met de andere wijken van de Protestantse Gemeente in Hilversum verder 

vormgeven. 

We vinden het belangrijk dat beide parttime predikanten elkaar aanvullen in kwaliteiten, 

vaardigheden, interesses en persoonlijkheden. Beide predikanten borgen gezamenlijk de continuïteit 

in de liturgie, pastoraat, het bestuur en het beleid. In gezamenlijkheid wordt ook het vraagstuk 

omtrent binden en boeien van jongeren en jongvolwassenen opgepakt. De zittende predikant heeft 

pastoraat als speerpunt. 

Voor de nieuw te benoemen predikant betekent dit dat hij/zij 

 Sociaal en pastoraal vaardig is en goed kan samenwerken met een grote diversiteit aan 

mensen in en buiten de wijkgemeente, met de collega’s en organisaties waarmee we (willen) 

samenwerken; 

 In staat is ook jongere mensen voor Christelijk geloof en kerk te interesseren; 

 Verbindend aanwezig is in religieus Hilversum; 

 Creatief is, vernieuwende ideeën heeft en denkt in kansen en mogelijkheden; 

 Actief gericht is op de toekomst van de kerk;  

 Actief en vaardig is op sociale media; 

 Motiverend en stimulerend is voor vrijwilligers; 

 Actief lid is van onze wijkgemeente. 

 

Het is een pré als de nieuwe predikant in Hilversum woonachtig is of naar Hilversum verhuist. 

                                                           
1 Beleidsplan Bethlehemkerk 2015-2020: Gastvrij, betrokken en inspirerend 

2 Nota Kerk 2025, Protestantse Kerk Nederland: Waar een woord is, is een weg 

De kerk bevindt zich middenin de samenleving en cultuur, als gave van God, niet als een moeizaam product van 

mensen. De Bethlehemkerk wil stilstaan bij wat de huidige context van de kerk betekent voor de agenda van de 

kerk. Kerk in een samenleving die pluriform is, een cultuur van individuele keuzes, een netwerksamenleving 

waarin de relatie met de wereld en met elkaar steeds meer digitaal verloopt. Minder beschikbaarheid van 

mensen en middelen en het verlangen naar een organisatie die energie vrij maakt om bezig te zijn met datgene 

waarvoor de kerk bedoeld is vraagt om bezinning op hoe we kerk willen zijn in de toekomst. 

 


