
Model profielschets van de predikant  (voor de adviesaanvraag) 
 
Algemeen: 
 

Werkpercentage 100% 

Modaliteit  
 bv: Middenorthodox, Gereformeerde Bond, 
Confessioneel, Vrijzinnig, Evangelisch etc. 

Gemeente en kerkenraad zoeken een predikant die qua 
identiteit behoort tot de modaliteit van de Gereformeerde 
Bond en instemt met het Convenant van Alblasserdam, dat 
opgenomen is in de plaatselijke regeling van de hervormde 
gemeente Ederveen. 

Vaardigheden (max vier!) 
 bv: samenwerken, leidinggeven, organiseren, 

bruggenbouwen, communiceren, 
samenbinden, inspireren; etc. 

 
Samenbinden, inspireren, leidinggeven, luisteren 

Typering predikant (max drie!) 

bv: leider, exegeet, schriftgeleerde, 

liturg,manager, teamwerker, bruggenbouwer, 
pastor,  leraar etc. 

 
Een biddende prediker, pastor en toeruster 

Voorkeur geslacht/leeftijd  
(met motivatie!) 

Op basis van de genoemde modaliteit zoeken we een 
mannelijke predikant die al ervaring heeft in het zelfstandig 
leiden van één of meerdere gemeenten 

Woonlocatie  
bv: binnen de eigen gemeente, directe 
omgeving of regio, binnen bepaald 

kilometrage etc. 

Om de betrokkenheid met onze gemeente te beleven is het 
gewenst dat de predikant in de vrijstaande pastorie woont 
die naast de kerkelijke gebouwen staat. 

 
 
 

Eredienst  
bv: aandacht voor liturgie, kerkmuziek, 
traditie, pluriformiteit  etc. 

 

Als kerkenraad vinden wij dat de prediking, als 
gezaghebbende verkondiging van het Woord van God op de 
eerste plaats komt. Door intensieve bestudering en 
zorgvuldige uitleg van de Heilige Schrift, zullen naar het 
woord van de Heere Jezus (Matth. 13:52), nieuwe en oude 
schatten worden opgediept, waardoor de gemeente gevoed 
en gebouwd wordt.  
Het gaat de kerkenraad om een bewogen verkondiging naar 
Schrift en belijdenis, waarin Jezus Christus centraal staat en 
in al Zijn rijkdom aan de gemeente zal worden voorgesteld. 
Dit tegen de donkere achtergrond van de volstrekte 
verlorenheid van de mens, die niet kan bestaan tegenover 
een heilig God. 
Van daaruit zal een bewogen en dringende oproep tot 
bekering en geloof doorklinken. Ook zal er in de prediking 
plaats zijn voor de vraag hoe bij de gelovigen het leven van 
de dankbaarheid gestalte krijgt in het concrete leven van alle 
dag. Hierbij profetisch uitgelegd en toegepast hoe wij ons 
Bijbels kunnen verhouden tegen de tijdgeest. 
Belangrijk is verder dat de prediking gericht zal zijn op de 
gehele gemeente in al haar verscheidenheid en leeftijden en 
verkondigd wordt in hedendaagse taal, waardoor ze voor een 
zo groot mogelijke groep verstaanbaar is. Gezien de vele 
kinderen en jongeren die de diensten bezoeken, zal er ook 
voor hen specifiek aandacht zijn in de dienst.  

  

Pastoraat  
bv:  kinderen, jongeren, middengroep, 
ouderen, nieuwingekomenen, andere speciale 
doelgroepen etc. 

 

Wij zien pastoraat als een kerntaak in de gemeente. 
  Het is belangrijk dat de predikant weet wat er in volle breedte 

van de gemeente leeft, zich ook pro actief onderzoekend 
opstelt en de pastorale opdracht van Christus naleeft in het 
omzien naar elkaar. Dit in samenspraak met de 
wijkouderlingen en de pastoraal werker. Pastoraat betekent 
dat de predikant in alle nood ook zichtbaar en veel in de 



gemeente aanwezig is. Zo wordt hij als laagdrempelig en 
toegankelijk ervaren 
 
Omdat we van een predikant verwachten dat hij één keer per 
zondag in de eigen gemeente voorgaat, zal hij voldoende 
aandacht kunnen besteden aan het pastoraat. 
 
De wijkouderlingen nemen het reguliere (huis)bezoekwerk 
voor hun rekening.  

Vorming en Toerusting 
bv: catechese, kringwerk, jeugdwerk, 
missionair werk, oeucumene, leerhuis etc. 

 

 
Ook de toerusting, met name de catechese, wordt  gerekend  
tot een belangrijke taak van de predikant. Vorming van de 
jeugd is de vorming van onze toekomstige gemeente. Omdat 
in de gemeente veel kaderleden actief zijn en blijvend nodig 
zijn, is met name ook de toerusting van hen van wezenlijk 
belang.  
Ook de toerusting van de jonge gezinnen vindt de kerkenraad 
belangrijk omdat hier bij de kinderen de kiem wordt gelegd tot 
het geloof.  

Jeugdwerk De predikant  zal op een gemakkelijke manier en met een 
open houding omgaan met de jongeren in de gemeente en 
aansluiting zoeken bij hun belevingswereld. Een predikant zet 
zich in om de jeugd te leren kennen. Hij zal dat doen in 
nauwe samenwerking met de jeugdraad. 
 

Organisatie en beleid  
bv: visieontwikkeling, flexibiliteit, pionier, 

organisator etc. 

 

De actieve inzet tot een goede samenwerking met de 
kerkenraad en de pastorale medewerker is van groot belang. 
Zo alleen kan –in gezamenlijkheid en onder Gods zegen– de 
gemeente worden gebouwd op het enige fundament, Jezus 
Christus. 
 
 

Diakonaat  
bv: maatschappelijk betrokken, betrokken op 
noden dichtbij en veraf, gericht op de 
samenleving, samenwerken met burgerlijke 

organisaties etc. 
 

De predikant zal een open en betrokken houding hebben 
naar de dorpsgemeenschap. 
 

Overige zaken die van belang zijn 
 
 
 
 
 
 

Ten slotte willen we benadrukken dat bij het tot stand komen 
van deze profielschets de vraag zich opdringt: Wie is tot deze 
dingen bekwaam? Wetende dat er een God is Die bereid en 
bekwaam maakt, leggen we het beroepingswerk in Zijn 
handen. 
 

 
 
 
Model profielschets van de gemeente (voor de adviesaanvraag) 

 

Naam gemeente: 
 

Hervormde gemeente Ederveen 

Vestigingsplaats: 
 

Ederveen 

 
 

De gemeente beschikt over een eigen, centraal in het dorp gelegen 
kerkgebouw, waarin iedere zondagmorgen en –avond een kerkdienst wordt 
gehouden. In het kerkgebouw bevinden zich meerdere zalen die gebruikt 
worden voor diverse doeleinden en bijeenkomsten.  

Kerkelijke gemeente 
 

Kenmerken van de Plattelandsgemeente / dorpsgemeente 



gemeente 
bv: plattelandsgemeente, 

dorpsgemeente, moderne 
stadsgemeente, 
wijkgemeente  
Kleur/ligging 
bv: Midden Orthodox, 
Gereformeerde Bond, 
Vrijzinnig Evangelisch, 

Confessioneel etc. 

Gemeente en kerkenraad willen graag een predikant die qua identiteit 
behoort tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond en instemt met het 
Convenant van Alblasserdam, dat opgenomen is in de plaatselijke regeling 
van de hervormde gemeente Ederveen. 

Gemeenteleden: 
bv: aantal leden, actief,  jong, 
veel/weinig kerkbezoekers, 
ontwikkeling in aantal leden 

Onze gemeente telt ca. 1225 leden, onder te verdelen in:  
Belijdende leden: 467 
Doopleden: 706 
Geen doop/belijdenis: 52 
 
Leeftijdsopbouw:  
< 20 jaar: 325  
20-40 jaar: 247 
40-65 jaar: 430 
>65 jaar: 223 
 
De kerkenraad hoopt en bidt dat zij samen met haar toekomstige 
predikant, zo tot zegen mag zijn, dat de gemeente, zal groeien, bloeien, en 
vrucht dragen tot Gods eer. 
 
Diensten:  
De ochtenddiensten worden bezocht door ca 500 personen, de 
avonddiensten door ca. 350.  

Accenten 
bv: diaconaal, liturgisch, 

missionair, pluriform In verbondenheid met Hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk in 
Nederland, hebben wij het Convenant van de classis Alblasserdam 
ondertekend. Het geeft aan hoe wij als Hervormde Gemeente in de 
Protestantse Kerk in Nederland staan. 
 

 

Korte weergave van visie en missie (maximaal 50 woorden!) 

 

De Hervormde gemeente Ederveen is een plaatselijke gestalte van de ene heilige apostolische en 
algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar 
de komst van het Koninkrijk van God.  
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de gemeente de opdracht van haar Heere om het 
Woord van God te horen en te verkondigen. 
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de gemeente in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest.  
Het belijden van de gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht. 
Voor de Hervormde gemeente Ederveen betekent dat:  
 

a. De gemeente het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijdt, zoals beleden in de drie 
vroeg christelijke belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van 
Athanasius,  

 
b. De gemeente in de traditie van de Reformatie staat en zich gebonden acht aan de drie 

reformatorische belijdenisgeschriften van de kerk, te weten; de Heidelbergse 

Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  

 
Bron: beleidsplan 2020-2024 
 

 



Omvang werktijd 
predikant 

100% 

Aantal werkzame 
predikanten/kerkelijk 
werkers: 

In onze gemeente is een pastorale medewerker werkzaam voor 
momenteel 20 uur per week. Hij doet  voornamelijk bezoekwerk aan 
ouderen, zieken en alleenstaanden. Hij geeft tevens 6 à 7 uren catechese.  
Uiteraard kan de taakverdeling in onderling overleg worden aangepast 
Bij afwezigheid van de predikant treedt de pastoraal medewerker op als 
vervanger en leidt hij ook de rouwsamenkomsten. 
 

Pastorie aanwezig 
ja/nee 

De gemeente heeft een eigen pastorie die direct naast de kerkelijke 
gebouwen is gelegen.  

Vrouw in het ambt 
ja/nee 

nee 

Bijbelvertaling 
(SV/NBG/NBV etc) 

Herziene staten vertaling (HSV) 

Welke liedbundels 
(LvdK/Gezangen voor 
liturgie/Tussentijds etc) 

Tijdens de diensten zingen wij ritmisch en gebruiken de Psalmen in de 
berijming van 1773 en de zogenaamde Enige Gezangen achter de 
Psalmen. Momenteel bezint de kerkenraad zich over het  zingen van het  
nieuwtestamentisch lied in de eredienst. 
 

Wijze viering 
avondmaal 
(met/zonder kinderen, alleen  
belijdende leden) 

Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gehouden waaraan alleen 
belijdende leden deelnemen. 

activiteiten Er zijn ongeveer 135 catechisanten, aan wie op maandag- en 
dinsdagavond met de hulp van ouders –vanaf begin oktober tot eind 
maart– catechese wordt gegeven. Daaronder valt ook de zogenaamde 
ouderencatechese, die in de praktijk voor velen functioneert als 
voorbereiding op de belijdeniscatechisatie.  
 
Het jeugdwerk wordt behartigd door de jeugdraad, waarin alle clubs 
vertegenwoordigd zijn. De jeugdouderling of jeugddiaken is voorzitter. Er 
zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen jeugdclubs, waarin naast 
vorming en toerusting ook het ontspannende element niet ontbreekt. 
Daarnaast is er wekelijks Zondagsschool. 
Ieder jaar wordt in de laatste week van de zomervakantie 
Vakantiebijbelweek gehouden voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. In 
deze week worden er ook activiteiten voor jongeren van 12- 16 
georganiseerd Dit wordt georganiseerd door de VBW-commissie. Dit werk 
heeft een sterk missionair karakter. 

 
In de gemeente is een lidmatenkring voor de leeftijdscategorie van 20-40 
jaar. Tevens is er een bijbelgesprekskring voor gemeenteleden van 40 
jaar en ouder. Deze komen iedere veertien dagen bij elkaar. Dat geldt ook 
voor de mannen - en vrouwenvereniging.  

 
 

Kerkenraad De kerkenraad telt momenteel 9 ouderlingen (waaronder een 
jeugdouderling en een evangelisatieouderling), 2 ouderling-
kerkrentmeesters en 5 diakenen (waaronder 1 jeugddiaken) 
 
De gemeente is verdeeld in wijken. In iedere wijk verrichten een 
wijkouderling en een bezoekbroeder pastoraal werk. Iedere pastorale 
eenheid wordt minstens eenmaal in de twee jaar  bezocht. 
 
De diaconie is erop gericht de gemeente diaconaal bewust en betrokken 
te maken. Ze is betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. 
Wanneer de diaconie een beroep doet op de gemeente blijkt deze haar 
verantwoordelijkheid te kennen  
 
De kerkenraad heeft een zendings- en een evangelisatiecommissie. Deze 



stimuleren het missionaire bewustzijn van de gemeente.  
Vanuit de evangelisatiecommissie worden de randkerkelijken bezocht. De 
evangelisatie-ouderling stuurt de evangelisatiecommissie aan en de 
evangelisatie bezoekbroeders en zusters. 

 
 
 
Burgerlijke gemeente 
 

Bereikbaarheid/Voorzi
eningen 
(onderwijs, openbaar vervoer, 

culturele voorzieningen) 
 

 
Ederveen is met plm. 3665 inwoners één van de kleine, vitale kernen van 
de gemeente Ede. Met haar dorpse sfeer, bloeiende verenigingsleven en  
aangename woonomgeving is het er goed wonen en werken. Het dorp ligt 
tussen Renswoude, Lunteren, De Klomp en Veenendaal op ongeveer 8 
kilometer van de hoofdkern Ede. In de afgelopen 10 jaar is het dorp sterk 
gegroeid.  
Er zijn enkele winkels en 2 (christelijke) basisscholen. Voor voorzieningen 
zoals winkelcentra en voortgezet onderwijs zijn we  aangewezen op Ede, 
Veenendaal en Barneveld.  
 

Eventuele verdere 
bijzonderheden: 

 
Onze gemeente heeft een goede relatie met overige kerkelijke gemeenten 
in het dorp. Dat zijn de Hersteld Hervormde Gemeente, Gereformeerde 
Gemeente in Nederland en de Oud Gereformeerde gemeente. 
 
 

 
 
  


