Profielschets van de tweede predikant
De Gereformeerde Kerk in Andijk zoekt een predikant (m/v) voor 0,5-0,7 fte
De Gereformeerde kerk in Andijk is een actieve dorpsgemeente van 1100 leden.
We beleven het geloof op diverse manieren, maar zien het als onze gezamenlijke missie om elkaar te
stimuleren om Jezus Christus, de Redder der wereld, na te volgen door God lief te hebben, door er
voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet en door anderen te laten delen in de blijdschap van het
evangelie.
We zoeken een predikant die:
•

zich van harte vinden kan in de missie van onze gemeente

•

de gemeente als geheel wil dienen in goede samenwerking met de huidige predikant

•

blij wordt van de gedachte dat hem of haar de geloofsopbouw van de jongere helft van de
gemeente als specifiek werkterrein wordt toevertrouwd

•

helder communiceert en inspireert en een toegankelijke persoonlijkheid heeft

•

ervaring heeft in een of twee eerdere gemeentes

•

bereid is om (als dat mogelijk is) in onze burgerlijke gemeente te wonen.

Profielschets van de Gereformeerde Kerk van Andijk
De Gereformeerde kerk in Andijk is een gemeenschap van mensen die elkaar stimuleren om Jezus
Christus, de Redder der wereld, na te volgen door God lief te hebben, door er voor elkaar te zijn in
vreugde en verdriet en door anderen te laten delen in de blijdschap van het evangelie. We zijn een
actieve en veelkleurige dorpsgemeente van 1100 leden. Er heerst een ontspannen klimaat van onderlinge betrokkenheid en is er een verlangen elkaar vast te houden. In onze gemeente wonen klassiek
gereformeerden, evangelicaal gereformeerden, en gemoderniseerd gereformeerden onder één dak,
en dat gaat goed. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat rond de 40% van de leden nauwelijks bij het
kerkelijk leven betrokken is.
Nadat veel energie, tijd en geld gestoken is in de restauratie van ons kerkgebouw (een rijksmonument
dat dateert uit 1930) hebben we in de afgelopen twee jaren extra aandacht geven aan een vernieuwing
van de organisatiestructuur van onze gemeente. Zo zijn er acht Taakgroepen ingesteld. Alle kerkelijke
activiteiten en groepen zijn bij een van de taakgroepen ondergebracht. De voorzitters van de taakgroepen vormen samen met de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de predikant de zogenaamde Kleine Kerkenraad. In deze Kleine Kerkenraad wordt het kerkenwerk gecoördineerd en op
elkaar afgestemd. De Voltallige Kerkenraad bestaat uit alle (32) ambtsdragers, en beslist over de
hoofdzaken zoals het vaststellen van het beleidsplan, de financiële jaarcijfers van de kerk, het beroepingswerk, en belangrijke zaken die de Kleine Kerkenraad voorlegt aan deze vergadering.
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De Taakgroepen functioneren zoals gehoopt. Deze structuur bevordert ook de samenhang tussen de
vele activiteiten en stimuleert het geestelijk leven.
De Taakgroep Pastoraat draagt zorg voor het pastorale werk. De wijk- en seniorenouderlingen maken
er deel van uit, evenals een afgevaardigde van het Pastoraal Team, dat zich inzet voor mensen die
structurele pastorale zorg op prijs stellen.
De gemeente is geografisch opgedeeld in zeven wijken. In elke wijk zijn een wijkouderling, een seniorenouderling (75+) en een jeugdouderling (25-) actief, samen met enkele contactpersonen. Er is
jaarlijks in elke wijk een wijkavond.
De Taakgroep Jeugd en Jongeren heeft met hulp van de HGJB een jeugdbeleidsplan opgesteld dat
inmiddels wordt uitgevoerd onder leiding van drie jeugdouderlingen. Gestreefd wordt naar samenhang tussen de diverse activiteiten voor de jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Tijdens de kerkdiensten
bezoeken rond de 20-25 kinderen hun eigen kinderdienst, waarbij de kinderen eerst een gezamenlijke
‘kinderdienst’ meemaken met een vaste structuur, en daarna per leeftijdsgroep uit elkaar gaan voor
de verwerking.
De Taakgroep Diaconie is op veel terreinen van (maatschappelijke) hulpverlening actief, zowel binnen
als buiten de gemeente.
De Taakgroep Onderwijs & Toerusting draagt zorg voor een gestructureerd aanbod van geloofscursussen, die jaarlijks in het boekje Groeiwijzer worden aangeboden. Er zijn ook een tiental gemeentegroeigroepen die om de drie tot vier weken samenkomen.
De Taakgroep Eredienst coördineert alles wat met de kerkdiensten te maken heeft en bereidt de diensten in de Stille Week voor, alsmede de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op zondagmorgen komen er 300-400 mensen naar de kerkdiensten.
De Taakgroep Kerk naar Buiten organiseert kennismakingscursussen over het christelijk geloof en een
jaarlijkse openluchtdienst.
De Taakgroep Beheer behartigt alle financiële zaken en draagt zorg voor het onderhoud en het
schoonmaken van het gebouw. Diverse vrijwilligers zijn als koster en/of schoonmaker actief.
Vanaf september ontvangen de gemeenteleden het vernieuwde gemeentemagazine
Mozaïek, dat door een redactie van zes mensen wordt gemaakt.
Sinds begin 2012 is ds. Koos Staat (1958) als predikant aan onze gemeente verbonden. Tot halverwege
2013 was er een tweede predikant aan onze kerk verbonden. De tijd is rijp om opnieuw op zoek te
gaan naar een tweede predikant die samen met ds. Staat wil werken aan de opbouw van onze gemeente. De twee predikanten samen vervullen 1,5 fte, waarvan ds. Staat (in overleg met de nieuwe
predikant) 0,8-1,0 fte voor zijn rekening neemt. Er is voor de tweede predikant geen pastorie beschikbaar. Indien gewenst kan hulp geboden worden bij het zoeken naar een passende woonruimte.

